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slovo primátora
Vážení občané,
na sklonku prázdnin si dovoluji vyjádřit 

přesvědčení, že i letos jste ve Frýdku-
-Místku mohli prožít léto, které si zaslouží 
přívlastek „Veselé“. Věřím, že jste si našli 
čas a v nabitém programu letošního Bes-
kydského Veseléta si vybrali akci podle 
svého gusta. Některé byly určeny rodi-
nám s dětmi, jiné pro všechny generace 
a některé oslovovaly vyznavače určitých 
žánrů, na všech ovšem nechyběla poho-
dová atmosféra vytvořená lidmi, kteří se přišli bavit. Tím byl naplněn 
záměr, s kterým Veseléto každoročně pořádáme, aby naši občané 
i návštěvníci města nemuseli za zábavou nutně vyrážet do jiných 
končin, protože i „doma“ jsou pro ně nachystány zážitky, které navíc 
mohou prožít se svými blízkými, sousedy, známými.

Akce jako Mezinárodní folklorní festival, Beskydské rekordy či Ry-
tířské slavnosti navštívily skutečně davy a dělají městu dobré jméno 
široko-daleko. Vystupující se přitom netají tím, že podmínky a prostor, 
kterým těmto akcím dáváme, stejně jako návštěvnost, jsou ojedinělé i 
v celorepublikovém měřítku. Chtěl bych proto poděkovat všem organi-
zátorům, kteří se na jednotlivých akcích podíleli, i vám všem, kteří jste 
akce navštívili a svou účastí potvrdili jejich smysl.  Michal Pobucký

Návštěvníci Beskydských 
farmářských trhů ve Frýdku-
-Místku se budou moci vydat 
po stopách farmářů a prodejců, 
kteří jim co čtrnáct dní, vždy ve 
čtvrtek, nabízejí své produkty. 
V úterý 17. září je pro ně připra-
vena oblíbená celodenní pozná-
vací akce „Farmářova stezka“. 

„Farmářovu stezku pořádá-
me již potřetí. Smyslem je přiblížit 
občanům práci farmářů či výrobu 
produktů, s nimiž se pravidelně 
setkávají na farmářských trzích. 
Zavedeme je například za pekaři 

Poznejte prodejce z farmářských trhů
sladkých koláčů, za výrobci produk-
tů z ovčí vlny, za pěstiteli kaktusů, 
sukulentů nebo zeleniny a společ-
ně nahlédneme také do umění řez-
nického řemesla a výroby masných 
produktů,“ řekla vedoucí živnosten-
ského úřadu Yvetta Králová s tím, 
že akce je určena pro čtyřicet lidí, 
pro které bude v osm hodin ráno 
přistaven autobus na bývalém au-
tobusovém stanovišti v Místku. 

Vstupenky na akci budou 
k dostání na pobočkách Bes-
kydského informačního centra 
na místeckém i frýdeckém ná-

městí od 2. září. Cena vstupenky 
činí sto padesát korun, jsou v ní 
zahrnuty nejen režijní náklady, 
ale také drobné ochutnávky u 
výrobců. Podrobnější informace 
při zakoupení vstupenky nebo 
na telefonním čísle 558 609 192, 
558 609 195, 777 921 762 či e-
-mailu trhyfm@frydekmistek.cz.

Farmářovu stezku pořádá 
realizační tým Beskydských far-
mářských trhů, složený z úřed-
níků živnostenského odboru 
magistrátu, ve spolupráci s Bes-
kydským informačním centrem.

Loni se Frýdek-Místek za-
psal do České knihy rekordů 
největším počtem vstřelených 
penalt v průběhu dvanácti ho-
din, za asistence Antonína 
Panenky, letos ve stejném 
čase obyvatelé města i jeho 
návštěvníci zvládli rekordní 
zápis znovu. Tentokrát v tra-
dičně silné české disciplíně 
– v pití piva.

Všem šel příkladem primátor 
Michal Pobucký, který uchopil 
první natočenou sklenici obsa-
hující jedenáctistupňový mok 
s názvem Ryzák, jenž uvařil 
na tento velký den pivovar Ko-
níček z Vojkovic, a poradil si 
s ní v čase, který si také říkal 

Frýdek-Místek zapsán v České knize rekordů
o rekordní stopky, ale hlavně 
ukázal všem přítomným, že vy-
pít třetinku piva v limitu jedné 
minuty by neměl být problém. 
Navíc z pódia odešel se sklenicí 
v ruce, takže všichni pochopili, 
že za symbolický účastnický 
poplatek ve výši pětikoruny 
získají nejen příjemné osvěžení 
v letní den, ale i suvenýr s em-
blémem Beskydských rekordů 
na památku. Ten, kdo zdárně 
dopil, přiťuknul si s dalším zare-
gistrovaným účastníkem a po-
kračovalo se ve štafetě. Od 9. 
do 21. hodiny se nakonec pivní-
ho maratonu zúčastnilo celkem 
2040 účastníků, čímž se poda-
řilo překročit plán, který počítal 

s pomyslnou hranicí 
2013 lidí, odpovídající 
roku konání. Rekordní 
číslo bude zapsáno 
do České knihy re-
kordů, protože vše 
probíhalo pod drob-
nohledem komisařky 
z Agentury Dobrý 
den, která se stará 
o českou databanku 
rekordů.

„Kde se pivo vaří, 
tam se dobře daří, 
aneb na jedno chuť 
máme, s ním ten re-
kord dáme!“ – to bylo 
hlavní motto letošního 
V. ročníku akce Bes-
kydské rekordy, které 
vzalo město Frýdek-
-Místek se svými oby-
vateli skutečně za své. 
„Chtěl bych poděkovat 
Beskydskému infor-
mačnímu centru, že 
se mu znovu podařilo 

START REKORDŮ: Štafetu prvním pivkem začal primátor Michal Pobucký, který si ťuknul se zástupcem 
pivovaru Koníček. Den provázel oblíbený moderátor Vojtěch Bernatský.   Foto: Petr Pavelka

PAVEL DOBEŠ: K rekordní náladě přispěl 
i známý písničkář.           Foto: Petr Pavelka

zorganizovat skvělou akci, na 
niž už si naši občané zvykli. 
Byla to zábava v průběhu ce-
lého dne a určitě budeme chtít 
v podobném duchu pokračovat i 
v dalších letech,“ ujistil primátor 
Michal Pobucký, který držel nad 
letošním ročníkem záštitu.

„Program byl jako obvykle 
namíchán tak, aby se vedle 
hvězd showbyznysu měli mož-
nost ukázat se svým uměním i 
místní,“ poukázal náměstek pri-
mátora Petr Cvik na skutečnost, 
že Yvettu Blanarovičovou, Pavla 
Dobeše, Maxim Turbulence, 
Black Widow, Kamila Střihavku 
se skupinou Leaders či reviva-
lovou kapelu AC/CZ (AC/DC 
Revival) doplňovaly také frýdec-
ko-místecká sportovní a kulturní 
seskupení. Hned na úvod se 

představily mažoretky TALEN-
TO, dále taneční skupina AKTIV, 
gymnastky pod vedením Pavly 
Raškové a také škola bojového 
umění Taekwondo. Program ne-
zapomínal ani na děti, pro které 
byly nachystány soutěže, napří-
klad válení sudu na čas či v pití 
Koňakolovy lihuprosté limonády. 
Připraveny byly také výtvarné 
dílny, děti si tak mohly vyrobit 
svou připínací placku, rozvrh 
hodin nebo pomalovat tričko – to 
vše s maskotem Beskydských 

rekordů – čmelákem. Nechybělo 
také dobré občerstvení a stánky 
s nabídkou řemeslných výrobků. 
Celodenní akci podpořilo také 
skvělé prázdninové počasí, což 
je vždy velká část úspěchu. Ne-
zbývá než věřit, že ve stejném 
lesku se podaří akce uspořá-
dat i napřesrok. Pořadatelé se 
jen musí rozhodnout, jestli se 
po pěti letech budou pokoušet 
překonávat rekordy v již proběh-
nuvších disciplínách nebo vymy-
slí zase nějakou novou.  (pp)
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SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLEK: Ve velké zasedací síni se probíraly organizační záležitosti před 
zahájením školního roku.       Foto: Petr Pavelka
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krátce

Výprava z Frýdku-Místku, 
v níž nechyběli zástupci ma-
gistrátu, se zúčastnila festiva-
lu „Dni powiatu žywieckego“, 
kde se v rámci třetí části čes-
ko-polského projektu porov-
návaly kulinářské dovednos-
ti patnácti obcí v tamějším 
okrese, ale poprvé zde byla 
představena i gastronomie 
naší oblasti. A slavila úspěch.

„Napekli jsme, navařili, při-
vezli a místní občané koštovali 
a hodnotili. Odborná komise 
nám přiřkla druhé místo za me-
dovník, takže myslím, že jsme 
reprezentovali docela dobře. 
Měli jsme kromě napečených 
medovníků rolády plněné zelím a 
masem, květákovou a dršťkovou 

Naše kulinářství uspělo v PolskuNaše kulinářství uspělo v Polsku
Uzavření aquaparků

Letní aquapark Olešná ukon-
čuje letní sezónu. Dne 8. září se 
uzavřou brány letního aquaparku 
a začne příprava na zazimování. 
Sportplex děkuje všem návštěv-
níkům za přízeň a těší se na příští 
sezónu. Na Olešné si samozřej-
mě budete moci zaplavat nadále 
v krytém areálu, ale pozor, i zde 
se připravuje technologická od-
stávka. 2.-13. září bude z tech-
nických důvodů uzavřen celý 
komplex krytého aquaparku.

Posezení u kapličky
Statutární město Frýdek-

-Místek, Římskokatolická farnost 
Frýdek a Osadní výbor v Lískovci 
připravují na 8. září od 15 hodin 
odpolední posezení u kapličky 
v Hájku v Lískovci, kde k posle-
chu vystoupí skupina Hrozen.

Dny evropského dědictví
U příležitosti letošních Dnů ev-

ropského dědictví budou v neděli 
8. září od 13.30 do 17.00 hodin 
zdarma zpřístupněny veřejnosti 
památkové objekty ve Frýdku-
-Místku. Ve Frýdku Muzeum 
Beskyd F-M – Frýdecký zámek, 
Kostel sv. Jana Křtitele, Bazilika 
Navštívení Panny Marie, Evan-
gelický kostel, Kaple Svatého 
kříže v Hájku. V Místku Kostel sv. 
Jakuba, Kostel sv. Jana a Pavla 
a Kostel Všech svatých. Dopro-
vodnými akcemi bude zpřístup-
nění věže kostela sv. Jana Křti-
tele a koncerty duchovní hudby.

Catena Musica
V neděli 8. září máte možnost 

zúčastnit se koncertu smíše-
ného komorního sboru Catena 
musica z Frýdku-Místku ve dvou 
časech: ve 14.30 hod. v Evan-
gelickém kostele a v 16.00 hod. 
ve Farním kostele. Oba se na-
cházejí ve frýdecké části města.

Koncert s výstavou
Vladivojna La Chia, česká 

skladatelka, zpěvačka, textařka 
a výtvarnice, vystoupí 26. září 
od 19.00 v Nové scéně Vlast. V 
roce 2011 složila hudbu pro film 
Jana Hřebejka „Nevinnost“, při-
čemž stejnojmenný soundtrack 
byl nominován na cenu Českého 
lva a cenu české filmové kritiky, 
kde obsadil 2. místo. U příležitosti 
koncertu zprostředkovala Kultu-
raFM také výstavu jejich obrazů 
a kreseb, která je k vidění celé 
září ve foyer Nové scény Vlast.

Přijďte na jógu 
Škola jógy Karakal zve všech-

ny, kteří chtějí po prázdninách 
udělat něco dobrého pro sebe, 
do pravidelných odpoledních 
kurzů jógy v 1.-6. ročníku. Kromě 
těchto cvičení budou pokračovat 
úspěšná cvičení pro seniory, 
oblíbená cvičení rodičů s dětmi 
(4-6 let) a dynamické meditace. 
Nemůže chybět již klasický kurz 
psychohygieny a relaxačních 
technik. Zápis do výše uvede-
ných kurzů se uskuteční ve čtvr-
tek 12. září od 16 do 18 hodin v 
Jógovém sále 5. ZŠ, cvičení začí-
nají v týdnu od 16. září.  (pp)

KULINÁŘSKÝ FESTIVAL: Vedle náměstka primátora Dalibora 
Hrabce je Witold Panas, předseda Agentury zemědělského obcho-
du, pobočka Katowice.

polévku, ovocné koláče, masové 
rolády – snědli nás i se stoly,“ 
s nadsázkou hodnotí vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková, 
která vedla kolektiv, jenž se o 
prezentaci místních chuťových 
buněk postaral. „Po všem se jen 
zaprášilo. Úspěch měla dršťková 
i medovníky, ale já sama jsem 
v tom náporu bohužel neměla 
možnost ochutnat nic od kon-
kurence,“ dodala. Je možné, že 
však ještě ochutná, protože na 
akci má v projektu navazovat i 
knížka regionálních receptů.

„Pro mne to byl každopádně 
zážitek, a to nejen gastronomic-
ký. U nás podobná akce není a 
soudě podle ohlasu v Polsku, 

jistě by být mohla. Festival po-
stavený na jídle a pití by určitě 
fungoval. V tom jsme určitě stej-

ní jako naši severní sousedé,“ 
myslí si náměstek primátora Da-
libor Hrabec.  (pp)

Na frýdecko-místecké 
radnici se potkali vedoucí 
pracovníci z oblasti školství, 
kteří se zástupci magistrátu a 
náměstkem primátora Petrem 
Cvikem konzultovali organi-
zační záležitosti před zaháje-
ním nového školního roku.

„Především bych chtěl podě-

Setkání před novým školním rokemSetkání před novým školním rokem

kovat všem, kteří se přes prázd-
niny zapojili do zvelebování 
našich škol a školek, a doufám, 
že všichni, co s dětmi a mládeží 
pracují, načerpali o prázdninách 
potřebné síly k dalšímu vzdělá-
vacímu procesu,“ říká náměstek 
primátora Petr Cvik, který má 
školství ve městě na starosti. 

Na začátku setkání byly pre-
zentovány některé personál-
ní a organizační změny, poté 
dostala prostor problematika 
školních bufítků. Radnice pod-
poruje trend postupných změn 
v sortimentu, kdy je snižován 
podíl sladkostí v nabídce. „Stále 
to procento snižujeme, každé 

ráno chceme nabídnout přede-
vším čerstvé pečivo, obyčejné 
i cereální, dále pak pitný režim 
v podobě kvalitních a vhod-
ných nápojů a zdravé svačiny,“ 
ujišťuje Dalibor Sklář, že jeho 
bufítky nejsou pouťovou atrak-
cí plnou nebalených sladkos-
tí, brambůrek a přeslazených 
nápojů. Zúčastnění si vyslechli 
také prezentaci léčebných tera-
pií předškolních dětí Moravsko-
slezského sanatoria v Metylovi-
cích, které chce dětem pomoci 
v topné sezoně. Město samot-
né prostřednictvím technických 
služeb TS a.s. blíže předsta-
vovalo připravovanou metropo-
litní síť. „Chceme na ni napojit 
všechny městské organizace, u 
nichž to bude technicky možné. 
Zdaleka nejde jen o konektivitu 
internetu, ale o mnoho dalších 
služeb, které umožňuje optická 
síť,“ uvedl náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum rozšířilo svůj sortiment 
o nové pohlednice, které jsou 
zajímavé svým zpracováním.

Pracovníci centra mají pro 
naše občany i návštěvníky měs-
ta připraveny nové lentikulární 
pohlednice. Co tento pojem 
znamená, vysvětluje Lucie Ta-
lavašková: „Základem lentiku-
lárního obrazu je lentikulární 
fólie. Je to průhledná plastová 
fólie z vnější strany tvořená sou-
stavou rovnoběžných čoček. Ty 
směrují úhel pohledu vnímatele 
na obraz pod vnitřní stranou fó-
lie tak, že při změně úhlu pohle-
du se mění obrázky. Ke koupi 
jsou pohlednice Frýdku-Místku 
s mapou České republiky nebo 
pohlednice Lysé hory s panora-

Přijďte si pro nové pohlednicePřijďte si pro nové pohlednice

matickou mapou Beskyd.“
Cena činí 25 korun, pohledni-

ce jsou k dostání na pobočkách 
Beskydského informačního cen-

tra ve Frýdku, Místku, ale i ve 
Frýdlantě a na Ostravici.  (pp)
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městská policie

Po dalším z kontrolních 
dnů na opravovaném průtahu 
městem, kterého se zúčastnili 
kromě stavebníků také zástup-
ci investora Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, krajského úřadu i 
frýdecko-místeckého magistrá-
tu, je jasné, že opravy vlastního 
mostu přes řeku Ostravici, kte-
ré přinesou další dopravní ome-
zení, se rozběhnou ještě letos.

„Tyto opravy měly začít už 
začátkem srpna, ale protože 
stavebníci na estakádě se do-
stali do časového skluzu, nebylo 
jasné, zda se s ohledem na blí-
žící se zimu s opravami začne 
ještě letos. Podle posledních 
informací Ředitelství silnic a dál-
nic dojde k ukončení první etapy 
opravy estakády k 7. září, kdy 
bude současně zahájena druhá 
etapa v druhém směru, který 
byl dosud využíván obousměr-
ně. Dojde k převedení provozu 

Další dopravní omezení na průtahuDalší dopravní omezení na průtahu

POD ESTAKÁDOU: Náměstek primátora Karel Deutscher konzultuje situaci s Ivo Murasem z krajského 
úřadu.       Foto: Petr Pavelka
na opravenou část a současně 
k zahájení opravy mostu přes 
řeku Ostravici, který navazuje 
na estakádu. Situace bude slo-
žitější než dosud, protože pro-

Opilá matka
13. 8. byli strážníci ve Frýdku-

-Místku po desáté hodině večer 
přivoláni na ulici Bruzovskou, kde 
se nacházela plačící žena s ma-
lým dítětem. Žena předložila svůj 
doklad totožnosti a následně byla 
vyzvána k dechové zkoušce, kte-
rou ale odmítla se slovy „ať se o ni 
a její dceru nikdo nestará“. Žena 
pro silnou podnapilost ztrácela 
stabilitu a měla problém s chůzí. 
Jelikož měla na rukou dceru, bylo 
jí hlídkou doporučeno, aby ji raději 
položila, ať se jí nebo dítěti nic ne-
stane. Na to vůbec nereagovala 
a se strážníky nekomunikovala. 
Z důvodu ochrany života a zdraví 
bylo rozhodnuto o převozu matky 
na protialkoholní záchytnou stani-
ci k vystřízlivění a předání dítěte 
sociální pracovnici, která si plačící 
dítě převzala na místě a převezla 
jej do blízké nemocnice na koje-
necké oddělení. O celé záležitosti 
byla vyrozuměna i Policie ČR. 
„Žena byla propuštěna v ranních 
hodinách, kdy byla hlídkou při pro-
puštění poučena a informována, 
že celá záležitost byla postoupe-
na na OSPOD ve Frýdku-Místku 
k dořešení. Dále byla informová-
na, kde se nachází její dítě a kde 
se může kontaktovat na sociální 
pracovnici, která rozhodne, zda jí 
bude dítě vydáno nebo bude pře-
vezeno do kojeneckého ústavu,“ 
informovala Lenka Biolková, ma-
nažer prevence kriminality.

Ztracený chovanec
14. 8. v jednu hodinu v noci 

byli strážníci kontaktováni cho-
vancem z ústavu v Pržně, který 
měl vycházku do půlnoci a ve 
městě se ztratil. Muž byl velmi 
rozrušený a nevěděl, jak se do-
stat zpět do ústavu, kde bydlí. 
Telefonicky byl kontaktován per-
sonál, který potvrdil chybějícího 
chovance. S personálem bylo 
domluveno, že strážníci přivolají 
taxi, které ztraceného muže do 
ústavu v pořádku doveze.
Opilou řidičku nahlásili policii

20. 8. v půl jedné ráno byla 
městská policie telefonicky infor-
mována o opilé řidičce, která jede 
domů. Hlídka si na uvedené adre-
se počkala na přijíždějící auto, kdy 
řidička nedala znamení o změně 
směru jízdy. Strážníci vozidlo 
zastavili a provedli kontrolu řidič-
ky. Ta se podrobila i dechovým 
zkouškám s pozitivními výsledky, 
a to 1,74 a 1,80 promile v dechu. 
Celou událost strážníci na místě 
předali Policii ČR k dořešení.

Netopýři v bytě
25. 8. byla hlídka přivolána do 

bytu ženy, která nechala o víken-
du otevřená okna a za dobu, kdy 
nebyla doma, jí za sedací sou-
pravu nalétalo zhruba třicet ne-
topýrů. Strážníci pomocí síťky do 
bazénu netopýry pochytali a po-
stupně vypustili z okna ven. (pp)

Městská policie ve Frýd-
ku-Místku pomohla s orga-
nizací sportovního dne na 
ulici Míru, jehož uspořádání 
si domluvili místní občané 
s asistenty prevence krimina-
lity. Ti v této lokalitě působí 
od července, jejich úkolem je 
přispět k omezení problémů v 
občanském soužití, k dodržo-
vání čistoty na veřejných pro-
stranstvích, ale také například 
usměrnit chování dětí.

„Vést děti ke sportu jako ro-
zumnému využití volného času, 
je určitě správná věc. Navíc 
o zorganizování tohoto dne si 
zdejší lidé sami řekli, takže jsme 

Na ulici Míru se sportovalo
vyšli vstříc. Ti nejmenší absolvo-
vali pět disciplín, například běh, 
skákání v pytli, hod míčkem na 
cíl, ale jedním z úkolů také bylo 
namalovat policistu. Pro zúčast-
něné byla připravena malá od-
měna ve formě balíčků. Ti starší 
pak hráli fotbal, v němž poměřili 
síly i dospělí,“ uvedla manažer-
ka prevence kriminality Lenka 
Biolková. 

Asistenti prevence kriminality 
působí ve městě díky zapojení 
do projektu ministerstva vnitra, 
které poskytlo dotace na zaško-
lení i platy. Pocházejí ze soci-
álně vyloučených lokalit, znají 
tedy jejich specifika.  (pp)

NA STARTU: Sportovali malí i velcí.  Foto: Petr Pavelka

V pondělí 9. září se ve velké 
zasedací síni Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku od 8 hodin 
uskuteční 15. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku.

Zastupitelé proberou Návrh 
5. změny rozpočtu statutárního 
města Frýdek-Místek pro rok 
2013, návrhy na uzavření smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací a 

investiční dotace z rozpočtu měs-
ta na rok 2013, rozdělí nejrůznější 
fondy, budou se zabývat hospo-
dařením s majetkem statutární-
ho města, zadáním změny č. 3 
Územního plánu Frýdku-Místku, 
vyslechnou si obvyklou zprávu o 
postupu přípravy a výstavby silnice 
I/48. Občané budou moci vystoupit 
v obvyklém čase 14 hodin.      (pp)

Zářijové zasedání zastupitelstva

voz na mostě vzhledem k jeho 
šířce je možný pouze ve dvou 
pruzích, dosud měli řidiči k dis-
pozici tři. Samozřejmě z tohoto 
stavu nejsme nadšeni, zvlášť 
když víme, jak proměnlivým fak-
torem je počasí a že stavebníci 
potřebují jeho přízeň, aby vše 
do zimy stihli. Také se nám ne-
líbí, že Ředitelství silnic a dálnic 
nemá dopředu vyřešené opravy 
navazujících úseků, například 

sjížděcích ramp nebo krátkého 
úseku mezi mostem a estaká-
dou. Na tuto nekoordinovanost 
jsou občané-řidiči velmi hákliví,“ 
upozorňuje náměstek primáto-
ra Karel Deutscher. Podle něj 
město bude tlačit na to, aby se 
minimalizovaly negativní dopady 
na dopravu ve městě, ale kom-
plikacím se město nevyhne ani 
po přeprogramování některých 
světelných křižovatek.  (pp)

V sobotu 7. září od 17 ho-
din se uskuteční druholigové 
okresní derby mezi mužstvy 
MFK Frýdek-Místek a FK Fot-
bal Třinec. Protože domácí se 
mohou coby nováček pochlu-
bit skvělým vstupem do soutě-
že, kterou zatím vedou, a také 
mimořádnou návštěvností zá-
pasů ve Stovkách, dají se oče-
kávat i zcela zaplněné ochozy.

Toho se rozhodl fotbalový 
klub využít, a proto v den derby 
připravil akci se spolupracující 
charitativní organizací ADRA. 
Na tomto utkání můžete aktivně 
podpořit Dobrovolnické centrum 
ADRA několika způsoby:

- nákupem drobných dárko-
vých předmětů ve stánku ADRY

- věnováním dobrovolného 
finančního příspěvku do zapeče-

těných pokladniček
- darováním vašeho nepo-

třebného, ale stále pěkného 
šatstva, které poslouží lidem v 
těžké životní situaci nebo pro 
prodej v charitativním obchůdku

- malováním obličejů vašich 
dětí, které finančně podpoří fot-
balový klub

„Jsem rád, že fotbal vrací 
podporu městu nejen výkony na 
hřišti a zábavou, která láká stále 
více lidí, ale i tímto způsobem, 
překračujícím sportovní rámec,“ 
prohlásil náměstek primátora 
Petr Cvik. Jeho kolega náměs-
tek Libor Koval, který zastupuje 
město přímo v klubu, doufá, že 
domácí vrátí svému rivalovi po-
slední tři porážky, včetně té po-
slední, pohárové. Přijďte fandit a 
podpořit dobrou věc!  (pp)

Fotbalové derby s charitou

Zaměstnanci technických 
služeb TS a.s. zahájili koncem 
července ořezy stromů a keřů 
na celém území města. Do kon-
ce srpna měli z bezpečnost-
ních i ze zdravotních důvodů 
ořezat desítky stromů, přičemž 
vycházeli z pokynů pracovníků 
životního prostředí a zeměděl-
ství magistrátu, kteří dohlížejí 
na stav stromů ve městě.

„Ořezy stromů provádíme 
každoročně a reagujeme přitom 
i na požadavky občanů, kteří 

Proběhly letní ořezy stromů
sami dávají návrhy na ořezy stro-
mů, jejichž větve brání průchod-
nosti nebo průjezdnosti, zasahují 
do oken či fasád domů, nebo 
zastiňují dopravní značky. Z bez-
pečnostních důvodů pak nařizu-
jeme ořez suchých větví. V pří-
padě, že při kontrolách městské 
zeleně narazíme i na uschlý či 
výrazně poškozený strom, pak 
nařídíme jeho skácení,“ řekl ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

(Pokračování na straně 5)



4 Srpen 2013SVČ KLÍČ

ESTETIKA

Mozaika
Věk: od 9 let

Kroužek je určen pro všechny, 
kteří mají rádi rukodělnou výtvar-
nou tvorbu a chtějí si vyzkoušet 
různé techniky – grafiku, batiko-
vání, malbu na sklo, keramiku, 
výrobu dekoračních předmětů, 
práci s textilem, drátem a mno-
hé další.

Výtvarníček
Věk: 5 – 7 let

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

Keramika 1 (mladší)
Věk: 6 – 10 let

V kroužku Keramika 1 se děti 
seznámí se základními principy 
keramické tvorby. Získají zku-
šenosti s využitím nejrůznějších 
tvarovacích hmot, glazur, oxidů 
a engob. Práce s plátem, zákla-
dy prostorové tvorby.

Keramika 2 (starší)
Věk: 11 – 15 let

Keramika 2 je zaměřena na roz-
voj řemeslných a technických 
dovedností. Součástí tohoto 
kroužku je výuka točení na kera-
mickém kruhu.

Keramika pro rodiče s dětmi
Věk: (rodiče, předškoláci)

Společné tvoření rodičů a dětí 
je oblíbenou kratochvílí. Děti se 
spolu s rodiči učí vnímat prosto-
rovou tvorbu, zdokonalují své 
motorické dovednosti.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí

Při tvůrčí práci s hlínou se děti 
naučí pracovat s plátem, mode-
lovat, odlévat, glazovat a zákla-
dy točení na kruhu. Kurz: 5 lekcí.

Šperkování
Věk: od 9 let

Úvod do šperkařské tvorby, vý-
roba originálních šperků.

Paleta 1 (mladší)
Věk: 7 – 9 let

Kreslení a malování, rozvoj vý-
tvarných technik dostupných 
pro I. stupeň ZŠ, barvy a jejich 
specifika (tempery, vodovky), 
základy správného kreslení (tuž-
ka, rudka), akvarel.

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ
Největší nabídka kroužků a kurzů široko daleko. Bližší informace k jednotlivým kroužkům

a kurzům budou k dispozici během září 2013. Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz,
na kterých najdete informace o cenách, termínech apod.

Paleta 2 (starší)
Věk: 10 – 14 let

Děti se seznámí se základními 
principy kresby a malby, naučí se 
kombinovat techniky, poznají prin-
cipy kresebného zobrazení geome-
trických těles, hlavy a lidského těla. 
Součástí výuky je i grafická tvorba.

Paličkování
Věk: dospělí

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

Pletení (děti)
Věk: od 12 let

Osvojení si základů pletení, tvor-
ba vzorů a jejich užití při pletení 
jednoduchých výrobků.

Pletení (dospělí)
Věk: dospělí

Osvojení si základů pletení, tvor-
ba vzorů a jejich užití při pletení 
výrobků.

Animace
Věk: od 8 let

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

Digi Foto
Věk: 7 – 12 let

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

Comics
Věk: od 9 let

Nauč se vytvořit vlastního ko-
miksového hrdinu. Nauč se vy-
tvářet comics od scénáře a ná-
vrhu až k vlastní realizaci.

POHYB A TANEC

Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let

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

Minitanečky
Věk: 4 – 6 let

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

Sportíci
Věk: 7 – 11 let

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

Titáni
Věk: 7 – 12 let

Kroužek vhodný pro děti s nad-
váhou a nedostatkem pohybu. 
Pomůžeme vašim dětem ob-
jevit radost ze cvičení, zvýšit si 
sebevědomí a udělat něco pro 
své zdraví. To vše pod vedením 
zkušené lektorky.

Taneční skupina AKTIV
Věk: 8 – 18 let

Taneční skupina – moderní tan-
ce určena pro dívky a chlapce. 
Rozcvičky, nácvik choreografií, 
účast na soutěžích a veřejných 
vystoupeních. Skupina je roz-
dělena na přípravky a závodní 
skupiny dle výkonnosti a věku.

Street Dance
Věk: 9 – 18 let

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

Balet
Věk: 6 – 8 let

Scénický tanec s choreografií, 
to je balet. Kroužek pro ty, kte-
ří si chtějí vyzkoušet tanec „na 
špičkách“ a naučit se ladnosti 
pohybu. To vše pod vedením 
zkušené baletní lektorky.

Zumba pro mládež
Věk: 13 – 18 let

Taneční fitness hodina upra-
vená speciálně pro uvedenou 
věkovou skupinu, plná energie, 
dynamických pohybů, skvělé 
hudby a výborné nálady. Kombi-
nuje dynamickou latinsko-ame-
rickou hudbu s latinsko-americ-
kými tanci a aerobním cvičením. 
Využívá tanečních prvků Salsy, 
Cumbia, Reaggaetonu, Meren-
gue, Hip-hopu aj. Děti si zatančí, 
posílí a protáhnou tělo a budou 
se při tom výborně bavit.

ZumbAtomic (předškoláci)
Věk: 3 – 6 let

Cvičení speciálně upravené pro 
děti předškolního věku. Vše je 
výrazně hravější než v klasické 
Zumbě pro dospělé. Kroužek je 
vhodný pro zvýšení fyzické kon-
stituce a zdravý vývoj dětí.

ZumbAtomic školáci
Věk: 7 – 13 let

Cvičení speciálně upravené 
pro děti školního věku. Vše je 
výrazně hravější než v klasické 
Zumbě pro dospělé. Kroužek je 
vhodný pro zvýšení fyzické kon-
stituce a zdravý vývoj dětí.

Moderní gymnastika
Věk: 6 – 8 let

Kroužek pro úplné začátečníky, 
zaměřený na kombinaci prvků 
baletu, gymnastiky, akrobacie, 
výrazového tance a na práci s 
náčiním (obruč, míč, švihadlo, 
kužel, stuha).

Lukostřelba
Věk: 9 – 15 let

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

Horomrňata
Věk: 4 – 6 let

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

Horopřípravka
Věk: 6 – 12 let

Základy pohybu na cvičných 
lezeckých stěnách, seznámení 
s horolezeckými pomůckami 
pro bezpečné provozování le-
zeckého sportu, hry a soutěže 
nejen na cvičné lezecké stěně. 
Základy vysokohorské turistiky. 
Výlety a výpravy nejen do horo-
lezeckých oblastí regionu.

Horský klub
Věk: 12 – 18 let

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

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Turisticky zaměřený oddíl. Vý-
lety, soutěže, hry, tábornické 
dovednosti – uzlování, mapové 

a turistické značky, vaření v kot-
líku, poznávání rostlin a stromů, 
stanování apod.

Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let

Jsme turistický oddíl s všestran-
nou činností, která nezná hranic. 
V oddíle pracují tři družiny, které 
spolu na oddílovkách a oddílo-
vých akcích bojují o body, hraje-
me hry na hřišti, v lese, na louce, 
ve městě, v tělocvičně, ve vodě 
a na sněhu. Pronikáme do tajů 
a kouzel různých míčových her, 
naučíš se hrát bojové hry s pa-
pírovými míčky, ale i bez nich. 
Bojujeme o body do oddílového 
bodování jednotlivců a družin. 
Máme svoje peníze, za které si 
je možno koupit věci spojené 
s naší činností. Učíme se ro-
zumět mapě, pracovat s uzlo-
vačkou, postavit stan, rozdělat 
oheň, luštíme tajemné zprávy, 
pracujeme s buzolou a učíme se 
signalizovat různými způsoby. 
Pořádáme letní stanový tábor a 
zimní tábor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou za jeden 
provaz, a od roku 1998 jsme čle-
ny Asociace TOM ČR.

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let

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

Lavina
Věk: 8 – 14 let

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

Kung–Fu
Věk: 7 – 15 let

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

Pilates a zdravotní cvičení 
(dospělí)

Věk: dospělí
Slovo Pilates v překladu zname-
ná souznění, souhra, harmonie. 
Tato vyvážená metoda cvičení 
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Č KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
dokáže zlepšit vaši tělesnou 
kondici, držení těla a pohybovou 
koordinaci. Zlepšuje sílu a flexi-
bilitu, ovlivňuje i ty nejhlubší sva-
lové vrstvy a tvaruje tělo.

Zdravotní cvičení (dospělí)
Věk: dospělí

Zdravotní cvičení pro ženy: posilo-
vací cviky, protahovací cviky, cvi-
čení na míčích a s overbally, cvi-
čení na posílení pánevního dna …

TECHNIKA A POČÍTAČE

Plastikový modelář
Věk: 9 – 17 let

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

Počítačová grafika (děti)
Věk: od 10 let

Základy práce s grafikou (vizitky, 
obaly apod.)

Počítač pro každého (dospělí)
Věk: dospělí

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

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

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

Web – tvorba webových 
stránek (dospělí)

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

ŠACHY A HRY

Šachové kroužky
Věk: 5 – 18 let

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

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let

Děti se naučí základním pravi-

dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Šachový klub
Věk: od 6 let

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

Klub deskových her
Věk: 7 – 18 let

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

Storytelling
Věk: 7 – 18 let

Vyprávěcí hry – stolní RPG – for-
ma interaktivního a kooperativní-
ho vyprávění formou hry.

JAZYKY

Angličtina – začátečníci 
(dospělí)

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

Angličtina – mírně pokročilí 
(dospělí)

Věk: dospělí
Prohloubíte si znalosti anglické 
gramatiky a konverzace.

HUDBA

Kytara – začátečníci, mírně 
pokročilí, pokročilí

Věk: 7 – 15 let
V našem kroužku se naučíte 
základům hraní na kytaru (akor-
dy, vybrnkávání atd.), zahrát a 
zazpívat písničky k táborovým 
ohňům, ale i písně, co se staly 
hity. Na závěr pak vystoupíme 
před rodiče a ukážeme jim, co 
jsme se naučili. Kurzy budou 
rozděleny.

Hudební školička pro nejmenší
Věk: 1 – 3 roky

Viz Rodinné centrum Klíček.

OSTATNÍ

Klub Amos
Věk: od 14 let

Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. Vyzkoušíte 
si přípravy akcí pro děti a mládež. 

Získáte základní teoretické i prak-
tické zkušenosti. Na konci obdrží-
te osvědčení, které lze využít jako 
příloha k přihláškám na VŠ.

Dramatický kroužek
Věk: od 9 let

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

Relaxační večery
Věk: (dospělí)

Využití technik, jako je autogenní 
trénink, progresivní Jacobseno-
va relaxace, meditace k odbou-
rání každodenního stresu.

Kuchtíci (začátečníci)
Věk: 7 – 12 let

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

Kuchtíci (mírně pokročilí)
Věk: 7 – 12 let

Kuchtíci mírně pokročilí navazu-
jící na kroužek Kuchtíci. Budeme 
pokračovat v přípravě složitěj-
ších pokrmů, čekají nás výlety 
za dobrým jídlem a dozvíme se 
mnoho informací o surovinách a 
zdravé životosprávě.

RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK

Cvičení rodičů s dětmi 
s Katkou

Věk: 2 – 3 roky, 4 – 5 let
Jednoduchá, zábavná cvičení 
rozvíjející pohybové schopnosti 
dítěte. Chůze, běh, lezení, sko-
ky, házení, chytání a jiné dová-
divé aktivity. Děti si zvykají na 
pravidelný zdravý pohyb přimě-
řený jejich věku a schopnostem. 
Společně strávený čas dětí a 
rodičů v hravém prostředí plném 
impulsů. Současně s dětmi se 
protáhnou i rodiče.

Cvičení dětí s Katkou
Věk: 4 – 6 let

Lekce jsou určeny dětem od 4 let 
bez doprovodu dospělé osoby. Cvi-
čení je založeno na kombinaci po-
hybové, rytmické a verbální složky.
Děti ve cvičení vybijí svou nad-
bytečnou energii příjemným způ-
sobem, naučí se nové básničky 

a hry, zkoordinují své pohyby, 
zlepší své soustředění, pozitivní 
vztahy, obratnost a držení těla.
Součástí hodin je cvičení s pou-
žitím různého nářadí a náčiní.

Hudební školička pro nejmenší
Věk: 1 – 3 roky

Kurz zaměřený na rozvoj hu-
debního vnímání a hudebních 
schopností dítěte. Pomocí zpíva-
ných a reprodukovaných říkánek 
a písniček rozvíjíme rytmické a 
hudební vnímání dítěte. Rozví-
jíme tak jeho dovednost zpěvu 
a intonace, schopnosti řečové 
a jazykové dovednosti. Náplní 
školičky jsou rytmické a hudeb-
ně pohybové hrátky doprováze-
né maňásky. Využíváme i jedno-
duché rytmické nástroje.
Zpíváte si? Máte rádi zpívánky, 
veršovánky a říkánky? Přijďte 
mezi nás. Děvčátka i chlapci 
se u nás naučí vnímat hudbu 
a rytmus celým tělem. Nechte 
se sami překvapit, co vaše dítě 
dokáže. Sami uvidíte, jak hraje 
na nástroje, tančí a pozpěvu-

je do rytmu známých písniček. 
Maminko, tatínku, babičko, dě-
dečku..., přijďte k nám. Nudu 
neznáme, hudbu poznáme!

Škola pro princezny
Věk: 5 – 8 let

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

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Viz Pohyb a tanec

Pilates a zdravotní cvičení 
(dospělí)

Věk: dospělí
Viz Pohyb a tanec

Zdravotní cvičení (dospělí)
Věk: dospělí

Viz Pohyb a tanec

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

ze kterých se dozvíte konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky apod.

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK – telefon: 558 434 154, 558 434 525
Web: www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

(Pokračování ze strany 3)
„Odborné ošetření vzrost-

lých stromů probíhá nejen na 
sídlištích, ale také v městských 
parcích, kde je kromě bezpeč-
nostních a zdravotních řezů 
prováděna také kontrola vazeb, 
jejichž úkolem je držet strom po-
hromadě. Tyto vazby se instalují, 
aby nedošlo k vylomení koster-

ních větví s velkým průměrem. 
Takové zásahy se většinou dělají 
na vzrostlých vitálních stromech,“ 
vysvětluje Naděžda Švrčinová, 
vedoucí provozu Zeleň.

Odřezané suché větve byly 
odváženy do areálu TS a.s. ke 
štěpkování. Vzniklá hmota bude 
použita k mulčování keřových 
výsadeb.

Proběhly letní ořezy stromů
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MFK F-M – Třinec 1:2 (0:1)MFK F-M – Třinec 1:2 (0:1)

Sport

z atletiky

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ
Jízdárna Skalický dvůr

• nábor nových členů
• Léto na koni

• přípravka pro děti od 6 let
www.skalickydvur.cz

fotbal mládeže
DOROST

1. SC Znojmo - mladší dorost 
U17 0:1 (0:0) 

Kahánek
1. SC Znojmo - mladší dorost 

U16 4:2 (2:0) 
Wojčík, Vojkovský

FK Pardubice - starší dorost 
U19 1:1 (0:0)

Paleček
mladší dorost U17 - FC Hlu-

čín 2:0 (1:0) 
Kahánek, Krischke

mladší dorost U16 - FC Hlu-
čín 3:1 (2:0) 

Pitucha, Šafner, Otipka
ŽÁCI

Třinec - starší žáci U14 0:7 (0:2) 
Plewa 2, Huvar 2, M. Fukala, 

Želazko, Hajnoš

Frýdlant n. O. - starší žáci 
U15 0:14

Frýdlant n. O. - mladší žáci 
U12 5:1 (3:1) 

Kulhánek
MFK Karviná - starší žáci U15 

0:3 (0:2) 
Karas, Mrkvička, Jiříček

MFK Karviná - starší žáci U14 
1:2 (0:2) 

Plewa, Hajnoš
mladší žáci U13 - MFK Karvi-

ná 11:3 (6:1) 
Fulnek 2, Krajčo 2, Andreas 

Akritidis 2, Song, Forch, Paju-
rek, Alexis Akritidis, Šimek

mladší žáci U12 - MFK Karvi-
ná 11:4 (6:1) 

Wojatschke 3, Šigut 3, Byrtus 2, 
Koliba, Mohyla, Hrušovský

Atletická dráha zazáří novotou
Na všechny atlety čeká v září 

příjemné překvapení – atletická 
dráha bude zářit novotou. Po-
dařilo se zajistit dotaci z minis-
terstva školství a tělovýchovy ve 
výši 5 milionů korun a v součas-
né době probíhá kompletní reto-
pink, tedy rekonstrukce povrchu, 
včetně nového „lajnování“ drah 
a sektorů. Navíc by v průběhu 
září měla být rovněž postavena 
vrhačská klec. Snad bude přát 

počasí a vše se stihne do prv-
ních tréninků a závodů.

Hornická desítka
Neklamným znakem konce 

prázdnin je i to, že se začína-
jí množit dotazy na Hornickou 
desítku. Přípravy jsou v plném 
proudu a propozice by měly být 
připraveny do pár týdnů. Dola-
ďují se poslední detaily a stále 
se ještě zvažuje možnost on line 
přihlášek. Vše má své výhody i 
nevýhody, takže zřejmě zůstane 

u zaběhnutého systému, který 
se osvědčil a nejsou s ním pro-
blémy – tedy přihlášky písemně, 
osobně a emailem. Jinak se ale 
chystá několik novinek, které by 
měly závod opět zkvalitnit. Jako 
vždy jsou novinky zaměřeny pro 
spokojenost rekreačních a kon-
dičních běžců, protože hlavně 
pro ně je závod určen. Takže 
už nyní si můžete naplánovat 
sportovní den pro celou rodinu 
na sobotu 2. listopadu.

Extraliga házené 2013/2014 SKP Frýdek-Místek
základní část – domácí utkání 

1. kolo neděle 8. 9. v 17.00 SKP F-M – Cement Hranice
3. kolo neděle 22. 9. v 17.00 SKP F-M – HC Zubří

5. kolo neděle 29. 9. v 17.00 SKP F-M – Dukla Praha
7. kolo neděle 13. 10. v 17.00 SKP F-M – KH Kopřivnice

8. kolo neděle 20. 10. v 17.00 SKP F-M – KP Brno
10. kolo neděle 10. 11. v 17.00 SKP F-M – Talent Plzeň
13. kolo neděle 1. 12. v 17.00 SKP F-M – Sokol Přerov
15. kolo středa 11. 12. v 18.00 SKP F-M – HBC Jičín

17. kolo neděle 22. 12. v 17.00 SKP F-M – HCB Karviná
Zimní přestávka do 1. 2. 2014, kdy se pokračuje 18. kolem

20. kolo neděle 16. 2. v 17.00 SKP F-M – HC Zlín
22. kolo neděle 2. 3. v 16.00 SKP F-M – HK Lovosice

Po základní části se družstva rozdělí do skupin o 1.-6. místo a 7.-12 místo.
Nadstavba začíná 15. 3. a končí 25. 5. 2014, termíny utkání budou 

známy po ukončení základní části.

Nábory fotbalových přípravek
Fotbalový klub MFK Frýdek-Místek pořádá nábory do svých řad.

Tréninky přípravek (podzim 2013)
ročník 2003 (úterý, čtvrtek, pátek) od 17.00 hodin

trenér: Josef Bardoň (tel. 725 880 665) trénink od: 15. 8.
ročník 2004 (pondělí, středa) od 17.00 hodin

trenér: Kamil Raška (tel. 734 459 917) trénink od: 14. 8.
ročník 2005 (úterý, čtvrtek) od 17.00 hodin

trenér: Milan Kubala (tel. 724 222 714) trénink od: 27. 8.
ročník 2006 (úterý, čtvrtek) od 17.00 hodin

trenér: Radek Punda (tel. 601 222 313) trénink od: 3. 9.
ročník 2007 (středa) od 17.00 hodin

trenér: Luděk Maceček (tel. 608 619 317) trénink od: 4. 9.
ročník 2008 (pondělí) od 17.00 hodin

trenér: Tomáš Vokoun (tel. 731 869 132) trénink od: 2. 9.

Pohár padl za oběť lize

Ve 2. kole Poháru České 
pošty jsme hostili na svém 
stadionu rivala z Třince. Opět 
pěkná návštěva (2652 fa-
noušků obou táborů) viděla 
další vítězství Třince ve vzá-
jemných zápasech. Třinečtí, 
na rozdíl od našeho celku, 
nastoupili prakticky v nejsil-
nější sestavě a na hřišti to 
bylo znát. 

V 18. minutě sice moc ne-
chybělo, aby Juříček svou dale-
konosnou střelou otevřel skóre 

pohárového utkání, ale do ve-
dení šli přece jen hosté. To, co 
se Mirkovi Ceplákovi nepodařilo 
na jaře v našich barvách, tak se 
mu podařilo ve 27. minutě, kdy 
hlavou překonal bezmocného 
Hlaváče – 0:1. Ve 39. minutě 
se k ojedinělému střeleckému 
pokusu dostali i naši mladíci, ale 
Kovaříka vychytal gólman Bruk. 
Poločas tak končí vedením tři-
neckých barev 0:1.

Do druhé půle náš realizač-
ní tým poslal na hřiště Vávru 

s Javorkem, kteří naši hru 
přeci jen oživili. Jenže přišla 
49. minuta a světoběžník Gu-
lajev zvyšuje hlavou již na 0:2 
pro hosty. Třinec tak má nyní 
hodně blízko k postupu do 
další fáze poháru. Kontaktní 
gól měl na svých kopačkách 
v 51. minutě Soukup, ale Bruk 
reflexivně nohou míč vyrazil. V 
závěru střetnutí hráli naši hrá-
či vabank a po Javorkově akci 
dokázal v 84. minutě snížit 
krásnou střelou Dobrovolný.

POHÁROVÉ DERBY: Třinec měl větší vůli postoupit v poháru dál.      Foto: Petr Pavelka

MFK F-M – TÁBORSKO 3:0 (2:0): Druhá fotbalová liga je i o známých jménech. Za hosty nejvíce 
zlobil Jan Šimák, ale Stovky jsou nedobytné. Další kanonáda před domácím publikem, které roste a sílí 
a už pomalu zvládá i mexickou vlnu. Přijďte příště i vy, ať se může otočit dokola!    Foto: Petr Pavelka
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Pohádková výhra ve Zlíně
FC FASTAV ZLÍN – MFK F-M 0:1 (0:0)

S jídlem roste chuť. Fotba-
listé Frýdku-Místku zažívají po 
postupu do druhé ligy svou 
pohádku a po úvodních čty-
řech kolech byli bez porážky 
na čele soutěže.

Ještě před rokem po porážce 
ve 2. kole Poháru České pošty 
(MFK FM - Zlín 0:1) jsme vzhlí-
želi k soupeři s velkým respek-
tem a úctou, ale nyní je tým tre-
néra Duhana postrachem celé 
druhé ligy. A právem s deseti 
body vede FNL. Už ve 12. mi-
nutě mohla Lipina při troše štěstí 
vyhrávat tradičních 2:0. Když ve 
20. sekundě utkání Hynek Pro-
keš vytěžil z dobré příležitosti 
jen roh. A kanonýr FNL H. Pro-
keš mohl po centru výborného 

Dobrovolného znova překonat v 
7. minutě Dostála, ale jeho hla-
vička v tutové šanci minula svůj 
cíl! A běží 12. minuta a Dobrovol-
ného jedovka ze 20 metrů vyprášila 
rukavice výborného Dostála ve zlín-
ské svatyni. Ve 21. minutě Prepsl 
vychytává Bartolomea a ve 27. mi-
nutě pozorný frýdecký gólman řeší 
ošemetnou situaci opět skvěle. O 
minutu později se objevuje už po-
třetí v šanci Hynek Prokeš, ale stav 
0:0 trvá. Až po akci Hynka Prokeše 
Honza Lukáš ve 49. minutě otevírá 
zaslouženě skóre utkání – 0:1. „Ne-
vím, jestli to můžeme počítat jako 
body z venku, protože jsme díky 
našim fantastickým fanouškům 
hráli prakticky doma,“ řekl po utkání 
Martin Blahuta.

SKP Frýdek-Místek vers. 
TSV Griedel – pod tímto titul-
kem se skrývá výměnný pobyt 
mládeže IV. mezi spřátelenými 
házenkářskými oddíly SKP FM 
a TSV Griedel (Německo). 

„Výměnné pobyty započaly s 
našimi německými přáteli v roce 
2002 návštěvou Griedelu a s 
pravidelností se konají dodnes. V 
týdnu od 10. do 17. srpna jsme 
hostili německé mládežníky v 
našem městě. Náplní takovýchto 
pobytů je aktivní trávení prázdni-
nového času nejen na házenkář-
ských palubovkách, ale i pozná-

vaní Frýdku-Místku a blízkého 
okolí,“ sdělil Martin Strnadel, ve-
doucí výměnného pobytu. Ten 
z bohatého programu prozradil 
návštěvu řeckého večera U Ar-
nošta, fotbalové přátelské utkání 
na umělce v areálu MFK F-M, 
jízdu na motokárách v areálu 
Kololouky, exkurzi v automobilce 
Hyundai nebo ochutnávku piva 
Radegast v samotném podniku 
v Nošovicích. Nesměla chybět 
návštěva letního aquaparku, ale 
také se samozřejmě sportovalo.

„Celkem jsme odehráli tři 
utkání s výsledky přejícími 

oběma stranám. Poprvé se ra-
dovali Němci v poměru 31:29 
a dvakrát my 36:31 a 29:25. 
V takovýchto utkáních jde 
především o zábavu, ale i tak 
se na palubovce jiskřilo. Náš 
výměnný pobyt mládeže byl 
bezezbytku naplněn a můžeme 
poděkovat za výrazný finanční 
příspěvek Fondu Česko-ně-
meckého přátelství a za podpo-
ru Statutárního města Frýdek-
-Místek, díky nimž se takovéto 
mládežnické akce můžou ko-
nat snad i příštích letech,“ po-
děkoval Martin Strnadel.

Házenkáři Griedelu na radnici

HÁZENÁ NA RADNICI: Německou výpravu přivítal primátor Michal Pobucký s náměstky Petrem Cvikem 
a Liborem Kovalem.

Svěřenci kouče Aleše 
Chrastiny na Memoriálu Jose-
fa Smékala v Novém Veselí v 
utkání o 5. místo po velikém 
boji přehráli úřadujícího mis-
tra republiky HBC Ronal Jičín 
po prodloužení 21:20.

SKP F-M – Nové Veselí
21:22 (11:14)

Pyško (41%), Marenčák, Šol-
tys – Petrovský 4, Dyba 3, Kichner 
3, Strack 2, Mynář 2, Rajnoha L. 2, 
Hečko 1, Gřešek 1, Klaban 1, Unger 
1, Meca R. 1, Vacula, Pomichálek.

SKP F-M – ŠKP Bratislava 
31:23 (15:12)

Pyško (40%), Marenčák 
(54%), Šoltys (38%) – Petrovský 
4, Dyba 1, Kichner 1, Strack 4, 
Mynář 6, Rajnoha L. 2, Hečko 

2, Gřešek 1, Klaban 2, Unger 1, 
Meca R. 3, Vacula 2, Pomichálek

SKP F-M – Dukla Praha
21:29 (8:15)

Pyško (22%), Marenčák 
(29%), Šoltys (36%) – Petrovský 
6, Dyba 2, Kichner 2, Strack 1, 
Mynář 3, Rajnoha L., Hečko 2, 
Gřešek, Klaban 1, Unger, Meca 
R., Vacula 1, Pomichálek 1.

O 5. místo
SKP F-M – HBC Ronal Jičín 

20:20 (8:12)
po prodloužení 21:20

Pyško (25%), Marenčák 
(47%), Šoltys – Petrovský 6, 
Dyba 1, Kichner 4, Strack, My-
nář 1, Rajnoha L., Hečko, Gře-
šek, Klaban, Unger 6, Meca R. 
2, Vacula, Pomichálek.

Páté místo na turnaji v Novém Veselí

Druholigoví hokejisté Frýd-
ku-Místku zavítali v pátek 23. 
srpna již ke třetímu přípravné-
mu utkání. To sehráli na ledě 
Orlové, kde dokázali domácí 
porazit rozdílem čtyř branek.

Do utkání nastoupili obě muž-
stva vyrovnaně. Když už se dostali 
do šance, tak na obou stranách 
úřadovali brankáři. Orlovští se pře-
ce jen dostali do vedení, když využili 
brejkovou situaci – 0:1. Odpovědět 
na inkasovanou branku se podařilo 

frýdeckým hráčům v 19. minutě, 
kdy střelu Macha dorazil úspěšně 
Ondřej Sluštík – 1:1 a do šaten se 
šlo za nerozhodného stavu.

Druhou tercii začali hostující hrá-
či aktivněji a skvělé dílo druhé dva-
cetiminutovky pečetil v čase 39:59 
Petr Prokop, který upravoval už na 
5:1 z pohledu Frýdku-Místku.

Hokejisté Frýdku-Místku 
zvládli i třetí přípravné utkání a 
ze tří odehraných zápasů měli 
aktivní skóre 20:5.

HC Orlová – HC F-M 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

Celkem 16 členů Bes-
kydské šachové školy pod 
vedením trenérů Jana Ma-
cíčka, Karla Plisky a Zdeňka 
Holeksy startovalo ve dnech 
21.-25. července na meziná-
rodním šachovém festivalu 
mládeže Bezměrov 2013. 

Naši mládežníci potvrdili 
v konkurenci šachistů z CZE, 
SVK, POL a ISL svou bojovnos-

tí a herní kvalitou, že přívlastek 
„nejlepší šachová škola v ČR“, 
který Beskydskou šachovou 
školu zdobí, je oprávněný. 
Posuďte sami, jak výraznými 
sportovními úspěchy se mohou 
hráči pochlubit. Vybojovali 4x 
1. místo, 4x 2. místo a 1x 3. 
místo! Celkové 2. místo v tur-
naji získal Ondřej Nytra a své 
kategorie vyhráli: H9 - Ondřej 

Nytra, H7 - Richard Stalmach, 
D11 - Kateřina Janotková, D7 - 
Lucie Fizerová, 2. místa získali: 
H11 - Jan Marciňa, H9 - Petr 
Gnojek, D7 - Natálie Szusciko-
vá a 3. místo vybojoval v kate-
gorii H13 Patrik Štěpán. Jako 
bonus přidal 2. místo v hlavním 
OPEN turnaji trenér Zdeněk 
Holeksa. Děkujeme všem hrá-
čům a celému realizačnímu 
týmu za dobrou reprezentaci 
Frýdku-Místku a přejeme mno-
ho sportovních úspěchů na dal-
ších turnajích!

Úspěšní šachisté Beskydské šachové školy

Výbornými výkony a umís-
těními prezentoval Frýdek-Mís-
tek a Beskydskou šachovou 
školu FIDE mistr Vojtěch Zwar-
doň na šachových turnajích, 
které absolvoval v červenci. 

V červenci se zúčastnil silně 
obsazeného mezinárodního ša-
chového turnaje OPEN Karviná 
2013, na kterém vybojoval skvělé 
2. místo! Vojta dosáhl takové-
ho výsledku, že svým bodovým 
ziskem 7,0 bodů z devíti partií a 

kvalitou soupeřů uhrál normu pro 
přidělení titulu „mezinárodního mi-
stra“. Protože to byla poslední po-
třebná třetí norma, tak se můžeme 
ve Frýdku-Místku těšit z dalšího 
titulovaného hráče. V rámci festi-
valu dokázal ještě zvítězit v turnaji 
v bleskovém šachu. 

Dalšími hodnotnými výsledky 
se Vojta může pochlubit z jedno-
ho z největších šachových fes-
tivalů na světě CZECH OPEN, 
který se každoročně koná v Par-

dubicích. V rámci festivalu se 
konaly i dva mezinárodní šam-
pionáty „MČR v rapid šachu“ a 
„MČR ve Fišerových šachách“. 
V rapid šachu Vojta vybojoval 
pěkné 5. místo a ve Fišerových 
šachách dosáhnul na zisk 2. 
místa a titulu vicemistra ČR!

Gratulujeme Vojtovi k výbor-
ným sportovním úspěchům a 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci Frýdku-Místku a Beskydské 
šachové školy!

Vojtěch Zwardoň výborně reprezentuje
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8Programové prohlášení

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit pro-
gramové prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti kultury budeme i nadále podporovat Beskydské VeselétoV oblasti kultury budeme i nadále podporovat Beskydské Veseléto

Frýdecké historické slavnosti 
v Parku pod zámkem byly ve 
dvou dnech skutečným vyvr-
cholením letošního Beskydské-
ho Veseléta. Statutární město 
Frýdek-Místek je pořádalo již 
posedmnácté, čímž se v tomto 
směru řadí k republikovým pre-
miantům. A tak není divu, že i 
návštěva v příjemném počasí 
byla vskutku rekordní.

„Frýdecké historické slavnosti 
si nenechaly ujít tisíce lidí, členo-
vé pořádající agentury byli z ná-
vštěvy uneseni a samozřejmě 
v takové atmosféře i oni ze sebe 
vydali to nejlepší. Zejména v so-
botu na večerní část programu 
vyrazily davy, které se vydržely 
bavit dlouho do noci. Agentura, 
s níž spolupracujeme, má boha-

tou zásobu dekorací, kulis, vý-
zdoby a doplňků, které dovolují 
vytvořit jedinečné prostředí his-
torie, romantiky i zázemí téměř 
v jakémkoli místě. Ale od jejich 
členů víme, že ve Frýdku-Místku 
jim to jde velmi snadno. Historic-
ké náměstí se zámkem, příhod-
ný park hned pod ním, zkrátka 
ideální prostor pro podobné 
akce. Jsme rádi, že jsme jej před 
lety vybudovali,“ říká náměstek 
primátora Petr Cvik, který je pře-
svědčen, že akce je v kulturním 
kalendáři města jasnou trvalkou, 
protože je velmi populární a ne-
násilně dětem přibližuje historii.

Ohňový průvod, rytířská klání 
a souboje, historický jarmark, 
rytířské hry pro děti a dospělé, 
dobové hudební a taneční sku-

piny, divadelní a šermířská před-
stavení a mnoho dalšího bylo 
o víkendu k vidění v Parku pod 
zámkem, kde se i na několika 
„jevištích“ současně odehrávaly 

jednotlivé fragmenty programu. 
Zbraně řinčely, nechyběl humor, 
ani nejrůznější atrakce pro děti, 
od házení podkovy, přes prova-
zový žebřík až po domácí zvířa-

ta, která už městské děti nemají 
tolik na očích jako kdysi. Dobová 
atmosféra byla cítit na každém 
kroku, i z provizorních taveren, 
krčem a jiných vývařoven. (pp)

VEČERNÍ PRŮVOD: Na romantiku s ohni a historickými reji čekaly davy.    Foto: Petr Pavelka

ATRAKCE PRO DĚTI: Vylez a zazvoň – a dostaneš odměnu.         Foto: Petr PavelkaZÁBAVA NA JEVIŠTI: Skvělý cirkus lze udělat i ve dvou.               Foto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Nedělní program pro celé rodiny zahajoval náměstek primátora Petr Cvik. 
Foto: Petr Pavelka
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Nabízíme bezplatné zpra-
cování návrhu na povolení 

oddlužení, tzv. osobní bankrot 
podle insolvenčního zákona.

Oddlužení je:
opětovné zapojení do ekono-

mického života
zastavení úroků z prodlení, 

poplatků a všech sankcí
možnost uhradit 30 % dluhů
dluh dlužník splácí po dobu 5 
let, případně dojde k prodeji 

jeho majetku
po ukončení oddlužení je 

dlužník osvobozen od placení 
zbytku dluhů

Poskytneme vám informace 
k osobnímu bankrotu podle 

insolvenčního zákona a zdar-
ma vám návrh na povolení 

oddlužení – insolvenční návrh 
zpracujeme.

Magistrát města
Frýdku-Místku

Odbor sociální péče
Oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek
Najdete nás v budově Palac-
kého 115 ve 2. podlaží, kanc. 

č. 239, 240, 241, 242
Tel.: 558 609 … (kl. 606, 671, 

690, 694)
Po, St 8.00 – 17.00 hod.
Čt 13.00 – 15.00 hod.

Pomoc v nepříznivé životní situaci
způsobené nezvládnutelnými dluhy

Tento projekt je realizován 
Asociací občanských poraden a 
jeho partnerů Občanské porad-
ny Třebíč, Slezskou Diakonií a 
Centrem nové naděje.

Smyslem projektu je poskyt-
nout poradenské a motivační 
aktivity osobám starším 50 let, 
na které navazuje zprostředko-
vání zaměstnání. 

Lidé starší 50 let jsou jed-
nou z nejohroženějších skupin 
z hlediska ztráty zaměstnání a 
současně mají největší obtíže při 
uplatňování na trhu práce, proto 
je projekt zaměřen právě na tuto 
cílovou skupinu. 

Pro realizaci projektu byly vy-
brány regiony Třebíč, Karviná a 
Frýdek-Místek, kde je vysoká ne-
zaměstnanost osob starších 50 let.

Dotace na pracovní místa
Dovolte nám, abych Vás oslo-

vili s nabídkou v rámci našeho pro-
jektu „Stále mám co nabídnout“. 
Smyslem projektu je rekvalifikace 
nezaměstnaných lidí nad 50 let a 
jejich následné zaměstnávání. 

Rádi bychom Vám nabídli 
uchazeče o zaměstnání, kteří pro-
šli rekvalifikačními kurzy „Základy 
obsluhy počítače“ a „Pracovník 
sociální péče“. Součástí nabídky 
je příspěvek na zaměstnance 
ve výši 6000 Kč/měsíc po dobu 
3 měsíců v případě, že uzavře-
te s uchazečem o zaměstnání 

smlouvu na dobu určitou minimál-
ně v délce šest měsíců. Příspěvek 
je poskytován jak na nově vytvo-
řená místa, tak i na stávající.

V případě Vašeho zájmu o 
více zaměstnanců jsme schopni 
Vám doporučit i další kandidáty, 
o které byste mohli mít zájem. 
Profesí je zde opravdu mnoho. 
Avšak díky absolvovaným kur-
zům mají naši klienti dispozici 
vykonávat práci v sociální ob-
lasti i v oblastech, kde je před-
poklad práce s počítačem, tzn. 
recepční, administrátorky, refe-
rentky, vrátné, uklízečky, proda-
vačky, pomocné práce aj.

Tento příspěvek Vám bude 
poskytnut i tehdy, pokud se 
rozhodnete zaměstnat nového 
zaměstnance, který se neú-
častní našeho projektu.
Podmínkou poskytnutí příspěvku:
- jedná se o člověka, který je 
před nástupem do práce neza-
městnaný,
- dosáhl věku minimálně 50 let
- jeho nejvyšší vzdělání je „vyučen“
- dále je nutné, aby prošel mini-
málně jednou aktivitou v našem 
projektu.

Kontakt:
Centrum nové naděje, o. s.

Palackého 129
738 01 Frýdek-Místek

obcanskaporadna@cnnfm.cz
558 439 823 

Vážení občané města Frýd-
ku-Místku, děkujeme, že jste 
s námi v uplynulých dnech třídili 
textil, oděvní doplňky a nepo-
třebné nádobí, včetně drobných 
spotřebních věcí. 

Touto cestou vás chceme 
informovat o průběžném příjmu 
textilu, doplňků, nádobí, které 
můžete v pracovních dnech do-
ručit do charitativních obchůdků 
ADRA na Radniční 1242 ve 
Frýdku-Místku a na Slezské 
3151 ve Frýdku-Místku, v po-
změněné otevírací době pondělí 
– čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin 

a v pátek od 9:00 do 15:00 hodin. 
Mimo charitativní obchody 

je občanům sídliště Slezská 
umožněno umístit šatstvo ve 
sběrném kontejneru na parkovi-
šti obchodního domu Interspar. 
Sdružení ADRA spolupracuje 
také s Frýdeckou skládkou, 
která umožňuje umístit ome-
zené množství textilu ve sběr-
ných dvorech, a to v prostoru
ul. J. Čapka ve Frýdku (na Slez-
ské, bývalý areál stavebnin Beta, 
dnes Profi Slezská) nebo u Tes-
ca v Místku (areál Collo-louky) 
v provozních hodinách pondělí – 

pátek od 8:00 do 18:00 hodin a 
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 
Textil musí být čistý, suchý a za-
balený v nepropustných igelito-
vých pytlích a taškách.

Příznivce nákupů v charita-
tivních obchůdcích ADRA zve-
me na dvoudenní burzu pod-
zimního a zimního oblečení ve 
dnech 15. a 16. října v kulturním 
domě Heydukova ve Frýdku, 
v čase od 10:00 do 17:00 hodin. 
Děkujeme, že s námi pomáháte. 

Bc. Lenka Hájková
zástupce vedoucího

 DC ADRA

Charitativní obchůdky ADRA informují

Padesát let není handicap
„Stále mám co nabídnout“

podpora a uplatnění na trhu práce pro 
nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Registrační č: CZ.1.04/3.3.05/75.00180

Zájemci o rekvalifikaci, máte možnost nastoupit do velmi kvalit-
ních a žádaných akreditovaných kurzů: Pečovatelka o děti ve věku 

od 0-15 let v době od 30.9.-25.11. 
Pracovník v sociálních službách 7.10.-28.11. a Pracovník v sociál-
ních službách se zaměřením na osobní asistenci 7.10-5.12. Výuka 
se bude konat v Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Uchazeči 

vedení na úřadech práce mají možnost získání finančního příspěvku 
na zvolenou rekvalifikaci. Více na www.vzdelavaci-kurzy.cz 

Kontakt: 732 349 654, 595 174 336
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Nová pravidla pro kácení dřevinNová pravidla pro kácení dřevin
Od 15. 7. 2013 je účinná 

nová vyhláška Ministerstva ži-
votního prostředí České repub-
liky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich ká-
cení. Tato vyhláška podstatně 
mění problematiku kácení dře-
vin. Kdy je možno kácet bez 
povolení a kdy už ne? 

Povolení ke kácení dřevin, 
za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinné-
ho prvku, stromořadí a nejedná 
se o památný strom, se podle 
zákona nevyžaduje

• pro dřeviny o obvodu kme-
ne do 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí,

• pro zapojené porosty dře-
vin, pokud celková plocha káce-
ných zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2,

• pro dřeviny pěstované na 
pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin,

• pro dřeviny rostoucí v za-
hradách.

Zapojeným porostem dřevin 
je soubor dřevin, v němž se 
nadzemní části dřevin jednoho 
patra vzájemně dotýkají, prorůs-
tají nebo překrývají, s výjimkou 
dřevin tvořících stromořadí, po-
kud obvod kmene jednotlivých 
dřevin měřený ve výšce 130 cm 
nad zemí nepřesahuje 80 cm; 
(jestliže některá z dřevin v sou-
boru přesahuje uvedené rozmě-
ry, posuzuje se vždy kromě vý-
měry porostu, jehož je součástí, 
jako jednotlivá dřevina). Pokud 
má být kácen takový porost o 
výměře větší než 40 m2, musí 
být kácení povoleno i u dřevin o 
obvodu kmene ve výši 130 cm 
menším než 80 cm.

Zahradou je pozemek u by-
tového domu nebo u rodinné-
ho domu v zastavěném území 
obce, který je stavebně oplo-
cený a nepřístupný veřejnosti. 
Všechny tyto znaky musí zahra-
da splňovat současně. Stavební 
oplocení vzniká stavební nebo 
montážní technologií, bez zřete-
le na jejich stavebně technické 
provedení, použité stavební vý-
robky, materiály a konstrukce. 
Zahradou je pozemek souvise-
jící se stavebním pozemkem, 
na kterém je umístěn bytový 
nebo rodinný dům definovaný 
podle stavebního zákona. Tuto 
podmínku tedy nesplňují např. 
pozemky v zahrádkářských 
osadách, přestože v nich trvalý 
pobyt osob není vyloučen. Živý 
plot, tedy rozhrada tvořená dře-
vinami, za stavební oplocení po-
važována není.

Pokud je dřevina součás-
tí stromořadí, musí být kácení 
povoleno i u dřevin o obvodu 
kmene ve výši 130 cm menším 

než 80 cm, a to i tehdy, jedná-
-li se o zahradu, tedy pozemek 
u bytového domu nebo u ro-
dinného domu v zastavěném 
území obce, který je stavebně 
oplocený a nepřístupný veřej-
nosti. Stromořadím je souvislá 
řada nejméně deseti stromů s 
pravidelnými rozestupy; chybí-li 
v některém úseku souvislé řady 
nejméně deseti stromů některý 
strom, je i tento úsek považován 
za součást stromořadí; za stro-
mořadí se nepovažují stromy 
rostoucí v ovocných sadech a 
plantážích (musí být vedeny v 
katastru nemovitostí jako ovoc-
ný sad nebo plantáž, nejedná se 
tedy o ovocný sad na zahradě).

Žádost o povolení ke kácení 
dřevin musí vedle obecných ná-
ležitostí podání podle správního 
řádu obsahovat:

• označení katastrálního úze-
mí a parcely, na které se dřeviny 
nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,

• doložení vlastnického práva 
či nájemního nebo uživatelské-
ho vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit 
v katastru nemovitostí, včetně 
písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li ža-
datelem vlastník pozemku,

• specifikaci dřevin, které mají 
být káceny, zejména druhy dře-
vin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro 
kácení zapojených porostů dře-
vin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené 
plochy s uvedením druhového 
zastoupení dřevin,

• zdůvodnění žádosti.
Povolení ke kácení není 

nutné, lze-li kácet dřeviny dle 
zákona na oznámení. Na ozná-
mení lze kácet dřeviny z důvodů 
pěstebních, tj. za účelem obno-
vy porostů nebo při provádění 
výchovné probírky porostů, 
při údržbě břehových porostů 
prováděné při správě vodních 
toků, k odstraňování dřevin v 
ochranném pásmu zařízení 
elektrizační a plynárenské sou-
stavy prováděném při provozo-
vání těchto soustav a z důvodů 
zdravotních.

Oznámení o kácení dřevin 
musí vedle obecných náležitos-
tí podání podle správního řádu 
obsahovat:

• označení katastrálního úze-
mí a parcely, na které se dřeviny 
nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,

• doložení vlastnického prá-
va, či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu oznamovatele k 
příslušným pozemkům, nelze-li 
je ověřit v katastru nemovitos-
tí, včetně souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li 

žadatelem vlastník pozemku, 
s výjimkou postupu podle § 8 
odst. 4 zákona (tzn. povolení 
není třeba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bezpro-
středně ohrožen život či zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného 
rozsahu) a s výjimkou kácení 
dřevin při údržbě břehových 
porostů prováděné při správě 
vodních toků a při odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu za-
řízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděném při provo-
zování těchto soustav,

• specifikaci dřevin, které mají 
být káceny nebo byly pokáceny, 
zejména druhy dřevin, jejich po-
čet a obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí; pro kácení zapoje-
ných porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést vý-
měru kácené plochy s uvedením 
druhového zastoupení dřevin,

• zdůvodnění oznámení.
V případě havarijního kácení 

dřevin, to znamená kácení dře-
vin, jejichž stavem je zřejmě a 
bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda znač-
ného rozsahu, je povinností do-
ložit skutečnosti nasvědčujících 
tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup.

Kácení dřevin se provádí 
zpravidla v období jejich vege-
tačního klidu. Obdobím vegetač-
ního klidu se rozumí období při-
rozeného útlumu fyziologických 
a ekologických funkcí dřeviny, tj. 
období od 1. října do 31. března.

Tradice tanečních kur-
zů v Národním domě je 
široké veřejnosti dobře 
známa. Již řadu let se zde 
mládež učí společenským 
tancům a manželským pá-
rům je poskytován prostor 
k tanci, coby společenské 
setkání s přáteli.

Do podvědomí také vstu-
pují, dnes již velmi oblíbené, 
country tance pro seniory, 

které od září rozšiřujeme o 
kategorii – mírně pokročilí. 
Svou oblibu získaly přede-
vším díky stylu tance, kdy 
tanečníci netančí v párech, 
ale ve skupinách – kruzích, 
řadách a dalších formacích. 
Tance jsou velice jednoduché 
jak prostorově, tak krokově, 
a nejde tak ani o preciznost 
jako o prožitek z pohybu a 
setkání s ostatními tanečníky.

Taneční kurzy
v Národním domě

Tanec všeobecně dává 
lidem prostor vzájemně se 
setkat. A to byl důvod, proč 
se KulturaFM, rozhodla otevřít 
taneční kurz pro handicapova-
né. Tento kurz je určen všem, 
kteří i přes svůj handicap chtějí 
zažít radost z pohybu a tance. 
Kurz vzniká ve spolupráci se 
„Školou života“ – denním sta-

cionářem pro mentálně posti-
žené ve Frýdku-Místku.

Tanečníci se seznámí s 
tancem standardním, latinsko-
americkým i country. Výuka 
bude přizpůsobena tak, aby 
styl a tempo vyhovovalo kaž-
dému. Zúčastnit se mohou 
všichni spolu se svými přáteli 
či rodinnými příslušníky.

Kurz začíná již 18. 9.
Informační schůzka včetně 

plateb se uskuteční 11. 9. od 
15.00 do 16.00 v malém sále, 
Národního domu.

Bližší informace www.kul-
turafm.cz

Kontakt: Kamila Přibylová, 
tel.: 773 653, kamila.pribylo-
va@kulturafm.cz

Taneční nejen pro handicapované

Pro některé je podniká-
ní jednoznačná volba, jak 
uplatnit své dovednosti, jiní 
podnikáním řeší situaci, kdy 
se jim dlouhodobě nedaří na-
lézt odpovídající zaměstnání. 
Ženy se často rozhodnou 
podnikat také proto, že se jim 
nedaří skloubit klasické za-
městnání s péčí o malé děti a 
podnikání jim umožňuje větší 
časovou flexibilitu. 

Právě ženám, které zvažují 
zahájení samostatně výdělečné 
činnosti, je určen projekt „Ženy, 
podnikejte!“, který probíhá již 
několik měsíců na Frýdecko-
-Místecku a Třinecku. Do pro-
jektu se mohou zapojit ženy, 
které se vrací na trh práce po 
rodičovské dovolené nebo péči 
o závislého člena rodiny, ženy 
se základním vzděláním, dlou-
hodobě nezaměstnané ženy a 
ženy nad 50 let věku. 

V rámci projektu jsou zřízena 
dvě poradenská střediska ve 
městě Frýdek-Místek na adrese 
Zámecké nám. č. 47 a v Třinci 
na ul. Závodní 815, která účast-
nicím projektu nabízí komplexní 
služby – poradenství, vzdělává-
ní, individuální konzultace, aj. 

Vzdělávání probíhá formou 
dvoudenních kurzů zaměřených 
na tato témata: Základy marke-
tingu a podnikatelské koncepce, 
Komunikační a prezentační do-
vednosti, Tvorba podnikatelské-
ho záměru, Timemanagement 

a psychohygiena, Ekonomické 
minimum, Finanční gramotnost 
a Právní minimum. Aktuálně se 
ženy mohou přihlásit do kurzů 
na pracovišti ve Frýdku-Místku, 
které budou začínat v polovině 
září. Těm ženám, které potře-
bují doplnit kvalifikaci pro zvo-
lený obor podnikání, mohou být 
v rámci projektu zajištěny pří-
slušné rekvalifikační kurzy. 

Budoucím podnikatelkám 
projekt dále nabízí individuální 
konzultace, na kterých mohou 
s odborníky z praxe řešit vše, 
co se zahájením samostat-
né výdělečné činnosti souvisí 
– zpracování byznys plánů, 
tvorbu rozpočtu, vedení účet-
nictví, povinnosti vůči úřadům, 
potřebné právní normy, atd. 
V případě zájmu si mohou 
ženy ověřit svůj podnikatelský 
potenciál také prostřednictvím 
psychologického testování. 

Podnikání je zcela jistě 
značný zásah do zaběhnutých 
stereotypů, proto projekt ženy 
připraví i na to, jak následně 
sladit rodinný a pracovní život 
ke spokojenosti své i rodiny a 
k celkovému úspěchu cesty za 
seberealizací.

Projekt „Ženy, podnikejte!“ 
je financován Evropským so-
ciálním fondem, tudíž veškeré 
služby projektu jsou ženám 
poskytovány zdarma. Navíc je 
účastnicím z prostředků projektu 
hrazeno stravování, cestovné a 
zajištění hlídání dětí.

Bližší informace o projektu 
získáte na těchto tel. číslech: 
601 388 889 (Frýdek-Místek), 
602 804 280 (Třinec) a na inter-
netových stránkách www.kapa-
-ops.cz a www.fun-pro.cz.

Projekt Ženy, podnikejte! – komplexní 
služby začínajícím podnikatelkám

Pochod
pro seniory
20. září 2013

v 9 hodin
u Hájku

775 790 058 
gajdaczova@psfm.cz
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 3. – 5. 9.
U krytého bazénu 10. – 12. 9.
Park. u Kauflandu 17. – 19. 9.
Pod estakádou 24. – 26. 9.
Sběrné dvory:

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00

 So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
3b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha – objekt 25, areál „C“ (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad)
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, III. NP, 
místnost 302 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, V. NP, 
místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 31,07 m², I. NP, 

místnost 119 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
(kancelář)
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-
lier, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176.

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

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

INFORMACE O ODPADECH

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s., provoz DOPRAVA, 
nabízí své služby v dopravě 
pro fyzické a právnické osoby. 
Disponujeme kontejnerovou 
přepravou, kde můžeme zá-
kazníkům nabídnout velikosti 
kontejnerů od 1 m3 až po 30 
m3 kontejnery.

Nejmenší vanové kontejnery 
1 m3 (velikost základny 90 x 150 
cm) jsou přepravovány vozidlem 
MULTICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné ke 
vjezdu do úzkých míst, kde vel-
ké nákladní auto nevjede, nebo 
na likvidaci odpadů při staveb-
ních pracích menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BIKRAN 
od 5 m3 – 7 m3 (rozměr základny 
250 x 200 cm) jsou přepravo-
vány nákladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou vhod-
né pro stavební odpady, jako je 
cihla nebo beton, ale velmi dob-
ře se uplatní i pro dovozu mate-
riálů, např. betonové recykláty 
nebo zeminový substrát z naše-
ho skladu. Zákazníci mohou vy-
užít i kontejnery s víky, např. při 
přepravě odpadů kašovité kon-
zistence vznikající při vrtání vrtů 

Doprava a přeprava odpadů
na tepelná čerpadla. Společnost 
Frýdecká skládka, a.s. disponu-
je čtyřmi vozidly schopnými tyto 
kontejnery obsloužit, a proto 
můžeme pružně reflektovat na 
přání zákazníků, co se týká ter-
mínu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontejnerů 
jsou natahovací velkoobjemové 
kontejnery s objemem od 12 m3 
do 30 m3 (rozměr základny 260 
x 450-550 cm) Tyto kontejnery 
přepravují čtyři nákladní vozi-
dla MAN a Renault. Kontejne-
ry jsou vhodné především pro 
přepravu lehčích odpadů, např. 
velkoobjemových, komunálních 
nebo biologických (např. listí, 
větve) odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN s hyd-
raulickým čelem.

Při potřebě odvozu odpadů, 
resp. kontejnerovém dovozu 
materiálu z našeho skladu (be-
tonové recykláty, štěrk, kompost, 
zeminový substrát, aj.), neváhej-
te kontaktovat dispečink společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s. na 
telefonu 558 44 00 66 volba 1 
nebo na mobil 603 88 16 76.

V souladu s „Pravidly pro 
udělování Cen statutárního měs-
ta Frýdku-Místku“ vyzývá odbor 
kancelář primátora k podání 
návrhů na ocenění osobností 
našeho města, které by si podle 
názoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2013.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2013 
bude slavnostně udělena 
v březnu 2014. Podle schvále-
ných pravidel pro udělení této 
ceny (najdete je na našich strán-
kách www.frydekmistek.cz) lze 
návrhy podávat prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku nejpozději do 
31. 12. 2013. Návrh musí obsa-
hovat jméno, příjmení, bydliště 
nominovaného a odůvodnění 
nominace. Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2013

g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů.

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

O udělení Ceny statutárního 
města Frýdku-Místku za r. 2013 
rozhodne zastupitelstvo města 
zpravidla na svém prvním zase-
dání v r. 2014.

Zdeňka Václavíková, 
vedoucí odboru

kancelář primátora



12 Srpen 2013

NA ZÁMKU: Za město obecenstvo na koncertě Pavla Šporcla přivítal náměstek primátora Karel Deut-
scher, který připomněl významný den 21. srpna.      Foto: Petr Pavelka

Kultura

Pavel Šporcl je nejvýraz-
nějším českým houslistou a 
velmi žádaným umělcem kla-
sické hudby, s níž slaví úspě-
chy u všech generací. Proto 
nepřekvapilo, že věkově růz-
norodé publikum oslovil i na 
Frýdeckém zámku v rámci 
festivalu Zámecká lípa – se-
tkání divadla a hudby.

Hudba třídenní akci z progra-
mu Veseléta zahajovala, a pro-
tože Šporclův smyčec hovoří za 
vše, náměstek primátora Karel 
Deutscher jen všechny přítomné 
krátce přivítal a taktně připo-
menul výročí 21. srpna. Pak už 
postupně na pódium přicházeli 
hlavní aktéři, kteří prezentovali 
své sladěné umění, a nakonec 
samotný Pavel Šporcl, který 
představil projekt Gipsy Way. 
Nejdříve se ujistil, že má publi-
kum správnou garderobu – tedy 
teplé spodní prádlo, ponožky 
atd., současně ale ubezpečil, 
že cikánské melodie dostatečně 

zahřejí svým temperamentem i 
ty, kteří oblečení v sychravějším 
podvečeru podcenili. Diváky tím 
přesvědčil, že je připravený na 
méně formální atmosféru, a tak 
se nebáli spontánněji reagovat. 
A měli skutečně na co. Pavel 
Šporcl ve Frýdku přesvědčil o 
své virtuozitě a posluchači od-
cházeli z nádvoří s mimořádným 
zážitkem. A nelitovali ani ti, kteří 
zvolili poslech v zámeckém par-
ku, kde byli odkázáni pouze na 
sluchové vjemy, ale v neméně 
romantické atmosféře.

Pavel Šporcl překonává hra-
nice mezi hudebními žánry a 
spolupracuje také s interprety z 
jiných hudebních oblastí. S pro-
jektem Gipsy Way s cikánskou 
cimbálovou kapelou odehrál přes 
180 koncertů v mnoha zemích 
světa včetně Číny. Že jejich spo-
jením vzniká hudba plná velkého 
mistrovství, temperamentu a ci-
kánské vroucí krve, o tom se plně 
přesvědčil i Frýdek-Místek.   (pp)

Šporcl nadchl na zámkuŠporcl nadchl na zámku

A je to tady, dočkali jsme 
se. 19. září od 19.00 v Nové 
scéně Vlast přináší Kultura-
FM skvělou stand-up comedy 
show – Komici s.r.o., ve které 
se představí ti nejlepší baviči 
z pořadu „Na stojáka“.

Pokud tedy máte rádi humor 
a od srdce se rádi zasmějete, 
máte se na co těšit. Divadelní 
podoba pořadu „Na stojáka“ – 
Komici s.r.o. je plná krátkých 
skečů herců, kteří se na pódiu 
různě střídají podle toho, jak je 
obsazuje „šéf“ Komiků s.r.o. – 
Miloš Knor.

„Být stojákem je základ, ale 
stát se Komikem s.r.o., zname-
ná být mezi nejlepšími,“ tvrdí. 
Dopředu nikdy nelze říci, jaké 
skeče se v daném pořadu ob-
jeví. Každý z komiků má připra-
veno několik vystoupení, která 
se střídají velmi nepravidelně. 
A mnoho jich průběžně vzniká a 
zase zaniká. Takže se dá říci, že 
každé vystoupení je v podstatě 
originál.

Vstupenky již v předprodeji 
v Beskydských informačních 
centrech nebo on-line na www.
kulturafm.cz

Komici s.r.o. – zábavný pořad

Prázdniny už končí, a proto 
se taneční skupina Funky Beat 
začíná pomalu připravovat na 
svou další taneční sezónu. Ani 
po loňských úspěších není čas 
zahálet, a proto hned v průbě-
hu září vypuknou pro taneční-
ky jejich první tréninky.

Stejně jako v předchozích 
ročnících bude Funky Beat opět 
nabírat do svých řad nové členy, 
a tak se může stát jejich součástí 
téměř každý z vás! Navíc letos po-
prvé bude skupina otevírat hodiny 
i pro úplné začátečníky, takže 
všichni zájemci mají jedinečnou 
příležitost se přihlásit. Jedinou 
podmínkou je dorazit na casting, 
zatrsat si s mladými tanečníky a 
vyzkoušet pár základních kroků. 
Pokud budete mít jen trochu ta-
lentu a odvahy, přijme vás skupi-
na do svého skvělého kolektivu a 
můžete s nimi ihned začít tréno-
vat, tančit i soutěžit. Každopádně 

Přijď na casting skupiny Funky Beat

si zde můžete přinejmenším užít 
spoustu zábavy a hlavně si vy-
zkoušet něco nového.

Pokud se tedy rádi hýbete a 
dobrá písnička vás ihned zvedá 
ze židle, neváhejte a dorazte na 
nábor, který se bude konat na 5. 
základní škole 9. září. Rozjeďte 
si na internetu webové stránky 
www.funkybeat.cz a nebo si 
frýdeckou skupinu přidejte na 

facebooku www.facebook.com/
TSFunkyBeat, kde můžete sle-
dovat veškeré informace, které 
potřebujete, a to jak o skupině, 
tak o blížícím se castingu.

Přejeme krásné dny a doufá-
me, že v září se vás, odvážlivců 
a nadšenců, sejde co nejvíce a 
nadějná taneční skupina se tak 
zase rozroste o mnoho dalších 
zajímavých lidí :-).

Už to bude rok, co taneční 
skupina Dancepoint otevřela 
nové prostory nejen pro své 
tanečníky a zařídila tak jedi-
né taneční studio ve Frýdku-
-Místku na Růžovém pahorku, 
kde naleznete různé taneční 
aktivity pod jednou střechou. 

Kapacita je zde až pro 60 ta-
nečníků v klimatizovaném sále s 
aparaturou a kromě tanečního 
zázemí je zde i posezení pro 
tanečníky s kabelovou tv a wifi 
připojením zdarma. Zázemí bylo 
vytvořeno především s ohledem 
na tanečníky, kteří dojíždějí nebo 
mají přestávku mezi vyučováním 
ve škole a výukou v našem stu-
diu. Přijďte se podívat k nám do 
studia na den otevřených dveří 
dne 11. září od 16 do 18 hodin, 
kde pro vás připravili tanečníci 
ukázky z naší činnosti a budete 
mít možnost si zdarma i zatan-
covat a vyzkoušet taneční kroky!

Nabídka tanečních kurzů je i 

pro tento školní rok velice pes-
trá a všichni se mohou těšit na 
kurzy pod vedením zkušených 
lektorů: Street dance (ať už pro 
úplné začátečníky, tak i pro 
soutěžní složky), Electro boogie 
(kurz vyučuje Patrick Ulman – 
finalista Talentmanie), Break 
dance (tanec s akrobatickými 
prvky), Karibské tance a salsa 
pro jednotlivce, Fitness dance 
(tanec s posilováním pro širokou 
veřejnost) a i letos pro vás chys-
táme spoustu tanečních seminá-
řů s tanečníky z celé ČR, včetně 
závěrečné show na konci sezó-
ny, která i letos byla beznadějně 
vyprodaná.

Novinkou je také letošní pro-
jekt studia TANCEM PROTI ZÁ-
VISLOSTEM. Tento projekt má 
za úkol zvýšit zájem dětí a mlá-
deže o pohyb ve volném čase. 
V rámci tohoto projektu uvidíte 
Dancepoint na většině školách 
ve městě.

Díky kvalitnímu zázemí pro 
tanečníky ve studiu na Růžo-
vém pahorku se tanečníci mohli 
také dobře připravit na soutěžní 
sezonu, která probíhala na jaře 
2013. Tanečníci se účastnili jak 
soutěží v rámci Taneční skupiny 
roku 2013, tak CDO – Czech 
Dance Organization. Celkově 
přivezli tanečníci Frýdku-Místku 
čtyři medaile z regionálních kol 
i mistrovství Moravy za choreo-
grafii Romeo a Julie na Shikmo 
– jednu zlatou, dvě stříbrné a 
jednu bronzovou. Ve finálových 
kolech na mistrovství České re-
publiky se dokonce umístili i ve 
velké konkurenci na krásném 5. 
místě.

Aktuální dění ve studiu mů-
žete sledovat jak na webových 
stránkách www.dancepoint.cz, 
tak i na stránkách facebooku 
DANCEPOINT. Pokud máte 
jakýkoliv dotaz, ozvěte se nám: 
773 911 055.

Nové taneční kurzy DANCEPOINT
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

SVČ KLÍČ

6. 9. AHOJ, PRÁZDNINY!
Zábavný program pro malé i velké a zakon-
čení celoprázdninové akce Prázdniny ve 
městě. Přijďte vyměnit váš hrací plán Prázd-
niny ve městě za malý dárek. Užijete si kupu 
legrace s klauny, šmouly, Patem a Matem... 
Zahrajete si a zasoutěžíte. Vyzkoušíte zá-
bavné atrakce. Zatvoříte si ve výtvarné dílně. 
Získáte nabídku volnočasových aktivit na 
nový školní rok.
Místo a čas: Prostranství před budovami A 
a B SVČ Klíč FM na ulici Pionýrů v Místku, 
14:00 - 18:00 hodin
Na akci se nemusíte předem hlásit.
12. 9. a 18. 9. NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 

DO TANEČNÍ SKUPINY AKTIV
Pro zájemce o vstup do našich řad pořádáme 
již 6. nábor nových členů do přípravek či závod-
ních skupin. Náš taneční klub existuje od roku 
2003 a zabývá se styly disko a disko-show.
Místo a čas: Obchodní akademie (velká tělo-
cvična), 15:00 – 18:00 hodin.
Kdo: Přihlásit se mohou holky i kluci ve věku 
6-15 let. Otevíráme několik přípravek ve třech 
věkových kategoriích: Mini (do 8 let), děti (8-
11 let) a junioři (12-15 let). Mladší děti 6 let 
nechť se dostaví s rodiči a rovnou se zapíšou.
S sebou: Obuv do tělocvičny (piškoty), legí-
ny, tričko, pití. Doporučujeme nemít rozpuš-
těné vlasy.
Jak to probíhá: U prezence nahlásíte své 
jméno, datum narození, telefon na zákon-
ného zástupce a e-mailovou adresu. Pak 
dostanete své startovní číslo a vyčkáte po-
kynů trenérů a asistentek. Proběhne rozcvi-
čení na hudbu, test pohybových rozsahů a 
nácvik taneční choreografie. Je brán ohled 
na mladší děti.
Mini se nemusí účastnit náboru, stačí se přijít 
zapsat.
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

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 v galerii:
Dagmar Dudová – obrazy

Jiří Valeš – obrazy

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.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-

mi a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální 

hodnoty

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Lukáš Oboda – KYTARY 
Foto výstava – do 14. září.

CENTRUM MAGNOLIE
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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný 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 funkčnost 
vnitřních orgánů

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

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

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

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

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

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

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

zdravných procesů v těle.

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

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

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

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky

Taneční studio Dancepoint Vás zve na 
další taneční sezónu do tanečního studia 
Dancepoint. Na výběr můžete mít z těch-

to kurzů a lekcí:
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce 
Začínají 17. 9. každé úterý od 19 do 20 

hodin. Cena 490 Kč/6 lekcí.
Karibské tance – jedná se o choreo-

grafie i krokové variace přizpůsobené 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 

bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců, jakými jsou mambo, 
kizomba, cumbia, bachata, merenque a 

reaggeton. Do karibských tanců se zapo-
juje celé tělo, a proto si při jejich tanci i 

nádherně zformujete postavu.
Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-
skoamerické hudby.
FITNESS DANCE 

Tento kurz začíná od 18. 9. každou 
středu od 18:30 od 19:30 hodin. Cena 

490 Kč/8 lekcí. Fitness dance je hodina 
plná pohybu, která v sobě skrývá prvky 

inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími.  

BREAK DANCE
Kurzy začínají 19. 9. 2013. Konat se 

budou každý čtvrtek od 18:30 do 19:30 
hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 

dance je akrobatický hip hopový tanec 
pro všechny věkové kategorie. 

ELECTRO BOOGIE 
Od 17. 9. 2013 každé úterý od 18 do 19 
hodin v tanečním studiu Dancepoint vyu-
čuje finalista talentmanie Patrick Ulman. 
Electro boogie je velmi specifický tanec, 

kdy se jedná spíše o robotické prvky. 
Cena 1080 Kč/18 lekcí

LEKCE STREET DANCE 
Otevření první lekce se koná 16. 9. 2013 

v pondělí až pátek.
Do lekcí street dance patří taneční styly, 

jako je House, hip hop, wack, progressive, 
hype, R´n´b, dancehall, loking a další.

Taneční kurzy jsou určeny pro začáteční-
ky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny: DĚTI (8-12) JUNIOŘI (12-15) 

DOSPĚLÍ (od 16 let).

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

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.

19. 9. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 9. 2013 ve 14:00
30. 9. 2013 v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
4. 9. 2013 v 16:00

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

25. 9. 2013 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem
17. 10. 2013 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

Středa – 16:00
Čtvrtek – 10:00, 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-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí). Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

10. 9., 17. 9., 24. 9. – 9:00h
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

10. 9., 17. 9., 24. 9. – 11:00h
III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let

10. 9., 17. 9., 24. 9. – 10:00h

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

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

KLUB NEZBEDA

5. září
„Co a jak v novém školním roce“ – dis-

kuse – vítáme vaše nápady, připomínky, 
návrhy na změny

12. září 
Kimovy hry – hry pro rozvoj paměti a 

pozornosti
16. září 

Slet vlaštovek – soutěže s vlastnoručně 
vyrobenými „vlaštovkami“

19. září
Pravidla – preventivní program – jak vzni-

kají, k čemu jsou, kde všude se s nimi 
setkáváme

21. září 
„Kokteil“ – návštěva střediska M. Magone 
v Ostravě spojená s hrami, soutěžemi a 

jinými zábavnými aktivitami 
24. září

Nezbednické pečení – dobroty z jablek
26. září

Účast na Dni sociálních služeb
Provozní doba přes školní rok je: 

Po až Pá od 13:00 do 17:00 hodin 
St – konzultační den – pro jednotlivce 

(nebo skupiny), kteří si předem domluví s 
pracovnicí – téma, doučování
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

TANEČNÍ KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci

Doprodáváme poslední volná místa v taneč-
ních kurzech pro mládež. Přijímáme přede-
vším páry. 
Zahájení: neděle 8.9. 15.45-18.15 nebo 
18.30-21.00
Kurzovné: 1 500 Kč/14 lekcí
Zahájení: pondělí 9. 9., 19.30-22.00
Kurzovné: 1 320 Kč/12 lekcí
Zahájení: středa 11. 9., 16.45-19.15
Kurzovné: 1 500 Kč/14 lekcí

Taneční pro manželské páry a dvojice 
– pokročilí

Určeno párům všech věkových kategorií, 
které se chtějí zdokonalit ve společenském 
tanci. Taneční budou ukončeny závěrečným 
plesem. 
Kurzovné: 2 000 Kč/pár/8 lekcí + závěrečná
Zahájení: středa 18. 9., 19.30-22.00

Salsa pro začátečníky
Salsa je latinsko-americký tanec. Je velmi 
populární v USA a Evropě a zažívá boom i u 
nás. Vyznačuje se houpavými pohyby a slé-
vá v sobě mnoho stylů. Obsahem kurzu je 
naučení a zvládnutí základních kroků.
Kurzovné: 1 200 Kč/pár/8 lekcí
Zahájení: úterý 1. 10.,17.45-19.15

Taneční nejen pro handicapované 
Každý máme v životě nějaký handicap. 
Pro ty, kteří přes svůj handicap chtějí zažít 
radost z pohybu a tance, jsme připravili ve 
spolupráci se Školou života Taneční pro za-
čátečníky. Naučíte se jak standardní, country 
i latinskoamerické tance. Budeme postupo-
vat s ohledem na všechny účastníky tak, 
aby tempo vyhovovalo každému. Můžete 
se přidat s přáteli nebo rodinnými příslušní-
ky. Přijďte se společně pobavit a přitom se i 
něco naučit!
Kurzovné: 1 000 Kč/10 lekcí po 2 vyuč. hodi-
nách + 2 prodloužené
Informace a platby: 11. 9., 15.00-16.00 hodin
Zahájení: středa 18. 9., 15.00-16.40
Country tance pro seniory – začátečníci, 

mírně pokročilí
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“
Country tance jsou tance společenské a roz-
manité, kde je stále co objevovat a učit se. 
Specialita těchto tanců je to, že tanečníci ne-
tančí pouze v párech, ale ve větších skupinách 
– kruzích, řadách a dalších formacích. Tím 
vzniká pestrost a originalita každého tance.
Tance jsou velice jednoduché jak prostoro-
vě, tak krokově – vychází se z rytmizované 
chůze a postupně nabírají na složitosti, jsou 
hravé, veselé a při jejich provádění nejde ani 
tak o preciznost, ale o prožitek z pohybu a 
kontaktu s dalšími tanečníky. 
Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou být i páry. 
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí 
Zahájení kurzu: pátek 27. 9., 9.00-10.00 – 
mírně pokročili, 10.15-11.15 – začátečníci
Jednorázový vstup: 50 Kč

POHYBOVÉ KURZY
Zdravotní cvičení – Daovská jóga

Daovská omlazovací jóga – východní me-
todika omlazení, různé protahovací cviky, 
zvláštní způsoby dýchání, energetická cviče-
ní, uvolnění těla, zklidnění psychiky, masá-
že atd. Naučíte se např. ozdravný komplex 
Taj-czy-Cigun (Chi-kung). Tato cvičení umí 
ozdravit organismus a můžou jej cvičit ženy 
v každém věku, které mají zájem udělat 
něco pro své zdraví.
Kurzovné: 700 Kč/10 lekcí 
Pondělí 30. 9., 17.00-18.00 UKÁZKOVÁ 

INFORMAČNÍ HODINA 
Zahájení: pondělí 7. 10., 17.00-18.30

Kondiční posilování
Hodina je zaměřena na střídání bloku aero-
biku s blokem posilovacím, doplněným pří-
davnými cviky na podložkách zaměřených 
především na problémové partie.
Kurzovné: 600 Kč/12 lekcí (Po), jednorázový 
vstup: 60 Kč, 480 Kč/12 lekcí (Čt), jednorá-
zový vstup: 50 Kč, 960 Kč/24 lekcí (Po + Čt)
Zahájení: pondělí 9. 9., 17.30-19.00, čtvrtek 
12. 9., 18.15-19.15

Cvičení pro zdraví s pilates
Hodina zdravotních cviků vedená formou Pila-
tes tak, aby ji zvládli všichni. Obnovuje celko-
vou vitalitu, zmírňuje chronickou únavu a stres.
Kurzovné: 480 Kč/12 lekcí, jednorázový 
vstup: 50 Kč
Zahájení: úterý 24. 9., 16.30-17.30

Pohybem ke zdraví s míči
Věnujte sobě 90 minut času týdně a přijď-
te si zacvičit na míči i s míči (velké i malé). 
Uvědomíte si své tělo, svaly a klouby trochu 
jinak, než jste zvyklí. Naučíte se vnímat pocit 
uvolnění, pohody a harmonie sami se sebou 
i s okolím. 
Kurzovné: 650 Kč/12 lekcí, jednorázový 
vstup: 60 Kč
Zahájení: středa 18. 9., 15.45-17.15

Pilates
Metoda podobná powerjóze, jedná se v 
podstatě o sloučení prvků klasického reha-
bilitačního cvičení a východních cvičebních 
systémů. Pilates zpevňuje zádové, břišní a 
hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rov-
nováhu, koordinaci a dýchání. Navíc zlepšu-
je celkové držení těla.
Kurzovné: 720 Kč/12 lekcí, jednorázový 
vstup: 70 Kč
Zahájení: středa 25. 9., 16.30-17.30

Powerjóga
Powerjóga je výborným propojením klasické 
jógy s moderními druhy cvičení. Jedná se o 
formu cvičení, po které se budete nejen cítit 
skvěle, pomáhá ale i s hubnutím, zlepšuje 
fyzickou kondici a odstraňuje problémy se 
zády. Stejně jako tradiční jóga odbourává i 
Powerjóga stres, zklidňuje nervový systém a 
rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů.
Kurzovné: 840 Kč/12 lekcí, jednorázový 
vstup: 80 Kč
Zahájení: středa 25. 9., 17.45-18.45

Tchaj-ťi čchüan
Tchaj-ťi čchüan je starý čínský systém me-
ditace v pohybu, umění pěstování zdraví a 
bojového umění. Nepomáhá pouze zbavit se 
zdravotních potíží, ale vede i k prohloubení 
rovnováhy organismu celkové osobnosti 
člověka.
Kurzovné: 600 Kč/10 lekcí
Zahájení: čtvrtek 3. 10., 18.00-19.30 – začá-
tečníci, mírně pokročilí

Cvičení pro seniory
Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlep-
šit fyzickou kondici a načerpat novou energii. 
V hodině se používají overbally (malé míče), 
posilovací gumičky. Cvičí se při klidné hud-
bě, neběhá se a neskáče.
Kurzovné: 480 Kč/12 lekcí, jednorázový 
vstup: 50 Kč
Zahájení: čtvrtek 26. 9., 9.00-10.00

Cvičení pro zdraví
Je zaměřené na protažení, rozpohybování a 
posílení kritických oblastí. Používáme cviky 
s prvky Pilates, jógy, relaxační a dechová 
cvičení.
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 
50 Kč
Zahájení: čtvrtek 3. 10., 17.00-18.00

Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let
V hodinách cvičení pro rodiče s dětmi vám 
nabízíme program pro děti v doprovodu zku-
šené lektorky, zaměřený na procvičování 
hrubé a jemné motoriky.
Jednorázový vstup: 50 Kč
Zahájení: středa 25. 9., 9.30-10.30

OSTATNÍ KURZY
60 minut s arteterapií

Arteterapii můžeme vyložit jako léčbu umě-
ním. Je vhodná pro ty, kteří chtějí rozvinout 
tvořivost, fantazii, vyjádřit své emoce nebo 
prostě „jen“ relaxovat. Budeme pracovat 
s představami či hudbou, vytvoříme manda-

lu nebo koláž…
Kurzovné: 300 Kč/5 lekcí
Zahájení: čtvrtek 26. 9., 17.45-18.45

DIVADELNÍ ŠKOLA
V září opět otevíráme naši Divadelní školu!
Herecká cvičení, etudy a improvizace mají 
kurzistům dát herecký základ, ale přispět i k 
jejich kulturně-divadelnímu rozhledu a osob-
nímu rozvoji, jako je sebevědomá reprezen-
tace nebo práce v kolektivu. Zakončením 
kurzu bude pak veřejné divadelní vystoupe-
ní. Kurzovné 720 Kč/12 lekcí
Zahájení:
I. kategorie (5.-7. třída): Út 17. 9. 14.30-16.00
II. kategorie (8.-9. třída): Út 17. 9. 16.30-18.00

VÝSTAVY
Michaela Lesůvíla Kolaříková

Očima Lesůvíly
Výstava fotografií

zaří-říjen
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Robert Poledník – Barvy nás baví
Září

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

ZÁBAVNÝ POŘAD
Čt 19. 9. v 19.00

Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Lumír Tuček 
Komici s.r.o.

Máte rádi humor…rádi se smějete? Pak 
se můžete opět těšit na skvělou stand-up 
comedy show – celovečerní představení 
Komici s.r.o., ve kterém se představují ti nej-
lepší baviči z pořadu „Na stojáka“. Dopředu 
prý nelze říci, jaké skeče se v pořadu vůbec 
objeví. Každý z komiků má připraveno něko-
lik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. 
Mnoho jich také průběžně vzniká a zaniká, 
takže každý pořad je naprostý unikát. Vstup-
né 220 Kč (předprodeji)/250 Kč (na místě)

KONCERTY
Čt 26. 9. v 19.00

Vladivojna La Chia
Vladivojna La Chia je česká skladatelka, 
zpěvačka, textařka a výtvarnice. Natočila 
dohromady tři alba se skupinou Banana, se 
kterou hrála sedm let, a dvě sólové desky, 
které vyšly spolu s knížkou fantaskních pří-
běhů Vladibajky. Složila také soundtrack k 
filmu Jana Hřebejka Nevinnost, za který byla 
nominována na Cenu české filmové kritiky 
a na Českého lva. Hudbě se věnuje už od 
dvanácti let a vždy pro ni bylo zásadní hle-
dat si svou vlastní cestu i výraz. Postupem 
času začala mimo zpěv také skládat své pís-
ně pomocí kytary, basy a softwaru, a tak se 
postupně dopracovala až k jisté nezávislosti, 
kterou korunuje nové album Šraf. Vstupné 
150 Kč (předprodej)/180 Kč (na místě).

KINO
Ne 1. 9. v 17.00

Letadla 3D
Nová akční animovaná disneyovka. V hlav-
ní roli práškovací letadlo s velkým srdcem a 
ještě větším snem stát se závodníkem.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 85 min., 
vstupné 155 Kč/děti do 15 let 135 Kč, pro děti.

Ne 1. 9. v 19.00
Líbánky

Drama na svatbě podle Jana Hřebejka a 
Petra Jarchovského. V hlavních rolích A. 
Geislerová, S. Majer, J. Černý, Kristýna 
Nováková-Fuitová a další... ČR, drama, 2D, 
přístupný, 98 min., vstupné 130 Kč.

Po 2. 9. v 19.00
Ozvěny festivalů: Futurologický kongres

Filmová hvězda za zenitem, které s přibývají-
cími vráskami ubývá rolí. Na stole leží možná 
poslední velká nabídka... Nejnovější snímek 
osobitého režiséra Ariho Folmana zve diváka 
na vizuálně omračující jízdu, ve které se ztrácí 
hranice mezi fantazií, realitou a snem. 
Izrael, sci-fi, 2D, 2013, režie A. Folman, pří-
stupný, titulky, 120 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 3. 9. v 19.00
Skutečné příběhy: jOBS

Někteří vidí možnosti, on možnosti změnil. 
Jedinečný a detailní pohled na osobnost a 
vývoj hvězdné kariéry jednoho z nejinspira-
tivnějších lidí moderní doby – Steva Jobse. V 
hlavní roli Ashton Kutcher.
USA, životopisný/drama, 2D, 2013, režie J. 
M. Stern, 12+, titulky, 122 min., vstupné 120 
Kč/pro členy FK 100 Kč, Filmový klub.

St 4. 9. v 19.00
Osamělý jezdec

Johnny Depp coby indiánský bojovník na 
divoké jízdě plné humorných překvapení a 
divokých neshod. USA, akční/dobrodružný/
komedie, 2D, přístupný, dabing, 151 min., 
vstupné 80 Kč.

Čt 5.-Pá 6. 9. v 19.00
Riddick

Nový film o největším vesmírném drsňákovi. 
Akční sci-fi thriller s Vinem Dieselem v hlav-
ní roli. USA, akční/sci-fi, 2D, titulky, vstupné 
110 Kč, premiéra.

Pá 6.-Ne 8. 9. v 17.00
Šmoulové 2

Očekávané pokračování akční rodinné kome-
die o modrých pidižvících a zlém čaroději Gar-
gamelovi. USA, rodinná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 105 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

So 7.-Ne 8. 9. v 19.00
Obchodníci

Romantická komedie o lži, hudbě, lásce k 
ženám a k penězům nastavující zrcadlo čes-
kému maloměšťáctví. V hlavní roli Richard 
Nedvěd, známý ze soutěže Československo 
má talent. ČR, komedie, 2D, 85 min., vstup-
né 90 Kč, premiéra.

Po 9. 9. v 19.00
Ozvěny festivalů: Tango libre

Trochu nešťastný a velmi osamělý vězeňský 
dozorce a člověk bez historie i bez vyhlídek 
do budoucnosti. Jeho jedinou radostí je účast 
na tanečním kurzu argentinského tanga. Film 
byl v roce 2012 oceněn Speciální cenou poro-
ty na MFF v Benátkách a na MFF ve Varšavě 
získal cenu Grand Prix 2012. Francie/Belgie/
Lucembursko, drama, 2D, 2012, režie F. Fon-
teyne, 15+, titulky, 98 min., vstupné 110 Kč/
pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

Út 10. 9. v 19.00
Skutečné příběhy: Liberace!

Životopisný film o slavném pianistovi a ba-
viči Valentinovi Liberacem v režii Stevena 
Soderbergha. V hlavních rolích Michael Dou-
glas, Matt Damon a Rob Low. Zlatá palma – 
výběr. USA, životopisný, 2D, 2013, režie S. 
Soderbergh, titulky, 118 min., vstupné 110 
Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

St 11. 9. v 10.00
Hitchcock

Pohled do soukromí legendárního mistra 
hrůzy v době, kdy natáčel svůj nejslavnější 
film Psycho. V hlavní roli Anthony Hopkins.
USA, životopisný/drama, 12+, titulky, 98 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 11. 9. v 19.00
Elysium

Země – rok 2159. Velmi bohatí žijí na kos-
mické stanici, zatímco zbytek populace je 
nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se 
však jedinec, který se rozhodne přinést rov-
nost mezi dva rozdělené světy. V hlavních 
rolích Matt Damon a Jodie Foster.
USA, akční sci-fi, 2D, 12+, titulky, 109 min., 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Ne 15. 9. v 17.00
Já, padouch 2

Zákeřný superzloduch Gru se stal lepším 
člověkem. Může být napravený padouch 
ještě vůbec zábavný? Přijďte se přesvědčit. 
Nový animák pro celou rodinu!
USA, animovaná komedie, 2D přístupný, 
dabing, 98 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

Ne 15. 9. v 19.00
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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

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
LÉTA LÉTÁNÍ

o pilotech, letadlech, letištích 
Výstava je věnována sportovní, dopravní a 
vojenské letecké činnosti. Přibližuje některá 
letiště, leteckou techniku a významné osob-
nosti. Autorem výstavy je František Pavelčík 
a na její přípravě se dále podíleli: Helena 
Kraslová, Karel Konečný, Jaroslav Režný, 
Oldřich Dvorský, Milan Škopec, Jarmila Kryš-
tofová, Jan Jurečka, Dana Stojebová, Josef 
Hranický, Bohumír Trojčinský, Technické mu-
zeum v Brně a Letecké muzeum Olomouc. 
Dominantou výstavy je vystřelovací sedačka 
KM1 z proudového letadla. Návštěvníky jistě 
zaujme historický filmový dokument z letiště 
Pod Štandlem o létání v 50. letech.
Potrvá do 15. září 2013.
BESKYDSKÉ TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ 2013

8. ročník
Mezinárodní výstava amatérských a profe-
sionálních řezbářů, kterou pořádají Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek, Kysucké osvetové 
stredisko v Čadci, Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Bielsku-Biale a Muzeum Beskidzkie 
im. Andrzeja Podzorskiego w Wisle
Vernisáž ve čtvrtek 12. září v 17 hodin ve 
Frýdeckém zámku. Potrvá do 10. listopadu.
Součástí výstavy bude Beskydský řezbářský 

jarmark s ukázkou řezbářské práce a s pro-
dejem prací řezbářů v neděli 22. 9. od 10 
do 16 hodin.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Neděle 8. září 10,00 – 17,00 hodin – Frý-

decký zámek
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Od 15,00 hodin 
FRANTIŠEK PAVELČÍK VYPRÁVÍ O 

REGIONÁLNÍCH LETIŠTÍCH
Spojeno s prohlídkou výstavy „Léta létání“

Dále nabízíme:
Výstava plakátů Muzea Beskyd F-M

Léta létání – výstava
Stálé expozice

VSTUP ZDARMA !!!
Neděle 22. září 10,00 – 16,00 hodin – ná-

dvoří Frýdeckého zámku
BESKYDSKÝ ŘEZBÁŘSKÝ JARMARK

Předvádění řezbářů a prodej jejich výrobků
Spojeno s výstavou „Beskydské trienále 
řezbářů“

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 5. září v 16.30 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

TĚŠÍNSKÁ ULICE VE FRÝDKU V PRO-
MĚNÁCH ČASU

Přednáška přiblíží proměny jedné z nejstar-
ších ulic ve Frýdku od konce 19. století až 
do současnosti. Doplněno dataprojekcí, 
promítáním dobových reklam z kina Slovan 
a malou výstavou archeologických nálezů 
z Těšínské ulice.
Čtvrtek 19. září v 16.30 hod. – přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku

ARCHITEKTURA VE FRÝDKU V LETECH 
1870 – 1939

V druhé polovině 19. století nastal výrazný 
rozvoj zástavby ve Frýdku – kromě provinční 
architektury zde také postupně vyrostla řada 
bytových, správních, školských a továrních 
objektů, které svou reprezentativností, archi-
tektonickým pojetím a umístěním odpovídají 
městské zástavbě daleko významnějších 
krajských měst. Přednáška přiblíží také řadu 
objektů, které dnes již neexistují, protože 
byly demolovány v rámci tzv. socialistické 
přestavby města.
Čtvrtek 26. září 2013 – 16.30 hod. – sraz 
před budovou krytého bazénu v Místku

ZMIZELÝ DUCH MÍSTECKÝCH HOSPOD 
A HOSPŮDEK

Před sto lety bylo v Místku 24 hostinců, něko-
lik dalších vzniklo ve 20.-40. letech minulého 
století. Vycházka přiblíží historii některých 
místeckých hostinců a restauračních podni-
ků. Např. kde stávala Altmannova harenda, 
hospoda Bykovňa, Kikka, hotel Blatan, ho-
tel Johann Hrachowetz, restaurace Rudolf 
Chwostek, Vránův hostinec a další.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

Pá 6. 9. GRAND OPENING STOUN – PAU-
LIE GARAND-LIVE!
OTVÍRÁK STOUNU PO PRÁZDNINOVÉ 
PAUZE, PAULIE GARAND Z TY NIKDY 
LABELU, DJS: FLIPTYCK, LUCKY BOY, 
WELCOME DRINKY ZDARMA PRO PRV-
NÍCH 100 LIDÍ
So 7. 9. GRAND OPENING DRUM AND 
BASS PARTY!
STOUN DJS, WELCOME DRINKY A OT-
VÍRÁK STOUNU V RYTMU ZLOMENÝCH 
BEATŮ
St 11. 9. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Vstup: ZDARMA!!!
Pá 13. 9. KRISTÝNA & KISS PARTY
SLOVENSKÁ POPOVÁ HVĚZDA A PÁRTY 
RÁDIA KISS MORAVA
So 14. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
DJ KAMIL A MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
MINULÝCH ČASŮ
St 18. 9. STOUNDRUM+TURNAJ VE FOT-
BÁLKU club

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 20. 9. H16 – NEW ALBUM!! 
HÁJEDNAŠETKA S NOVÝM ALBEM VE 
STOUNU!! JEDNA Z NEJLEPŠÍCH CS HH 
FORMACÍ OPĚT V TVOJOM KLUBE!
So 21. 9. BASS CONTACT – SUKI-LIVE
KVALITNÍ DNB PÁRTY A JAKO HEADLI-
NER DJ SUKI (LET IT ROLL CREW)
STOUN DJS & GUEST
St 25. 9. STOUNDRUM club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE… 
vstup: ZDARMA!!!
Pá 27. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA VÍ, CO SE VÁM LÍBÍ, 
ANEB NAŠE HITY VE STOUNU
So 28. 9. STOUN FEST
MINIFESTIVÁLEK MÍSTNÍCH I PŘESPOL-
NÍCH KAPEL
PŘIPRAVUJEME:
Vypsaná fixa, Visací zámek, Majk Spirit, 
Ektor a wich, Rest, No name, Prago Union, 
Zrní, Citrón.

Út 17. 9. v 17.00
Mortal Instruments: Město z kostí

Všechno, co jste slyšeli o nestvůrách, o 
nočních běsech, legendy, které se šeptají u 
letních ohňů... Všechny ty historky jsou prav-
divé. Další z nástupců Twilight Ságy. 
Kanada, akční/dobrodružný, 2D, přístupný, 
titulky, 130 min., vstupné 100 Kč, premiéra.

Út 17. 9. v 19.00
Skutečné příběhy: Lovelace: Pravdivá 

zpověď královny porna
Biografický příběh zaznamenává zrod první 
pornohvězdy – Lindy Lovelace. Naivní děv-
če, vychované ve věřící rodině, se nechá 
úplně uhranout charismatickým mužem, 
který se stane jejím manželem, manažerem 
i pasákem... USA, biografický/drama, 2D, 
2013, režie R. Epstein, J. Friedman, 15+, 
titulky, 92 min., vstupné 110 Kč/pro členy FK 
90 Kč, Filmový klub.

St 18. 9. v 19.00
Muž z oceli

Nová dobrodružství chlapíka s písmenem 
„S“ na hrudi. Nejslavnější komiksový hrdina 
všech dob je zpět! USA/Kanada/Velká Britá-
nie, akční/ dobrodružný, 2D, 12+, titulky, 143 
min., vstupné 90 Kč.

Pá 20. 9. v 9.30
Pásmo filmových pohádek pro nejmen-

ší: Za kamarády z televize IV.
Pásmo pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, přístupný, 63 min., vstupné 
20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 20. -So 21. 9. v 17.00
Oggy a škodíci

Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a 
švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do 
věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká 
šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu 
úplné prd. Oblíbené postavičky konečně na 
filmovém plátně. Francie, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 80 min., vstupné 90 Kč, 
premiéra, pro děti.

Pá 20.-So 21. 9. v 19.00
Revival

Nová komedie Alice Nellis. Příběh čtyř muzi-
kantů, jejichž rocková skupina se za nejas-
ných okolností rozpadla v roce 1972 a kteří 
se – každý z jiných důvodů – rozhodli poku-
sit o její velkolepý comeback. Hrají: B. Polív-
ka, M. Krobot, K. Heřmánek, Z. Bydžovská 
a další... ČR, komedie, 2D, 12+, 116 min., 
vstupné 100 Kč.

So 21. 9. v 15.00
Čtyřlístek ve službách krále

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, Bo-
bíka a Myšpulína! ČR, animovaný, 2D, přístup-
ný, 90 min., vstupné 70 Kč, pro děti, Bijásek.

Ne 22. 9. v 17.00
Letadla 

Nová akční animovaná disneyovka. V hlav-
ní roli práškovací letadlo s velkým srdcem a 
ještě větším snem stát se závodníkem. 
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 80 Kč, pro děti.

Ne 22. 9. v 19.00
Diana

Filmový pohled na poslední dva roky života 
charismatické princezny z Walesu. V hlavní 
roli Naomi Watts. VB/USA/Švédsko, životo-
pisný/drama, 2D, dabing, vstupné 110 Kč, 
premiéra

Po 23. 9. v 19.00
Projekce ke Dni zdraví a sociálních služeb

Vstup zdarma
Filmový klub

Út 24. 9. v 19.00
Projekce ke Dni zdraví a sociálních služeb

Vstup zdarma
Filmový klub

St 25. 9. v 10.00
Velký Gatsby

Nová filmová adaptace slavné Fitzgeraldovy 
knihy s Leonardem di Capriem v titulní roli.
USA, drama, 2D, 12+, titulky, 142 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 25. 9. v 18.00
Velký Gatsby

Nová filmová adaptace slavné Fitzgeraldovy 
knihy s Leonardem di Capriem v titulní roli.
USA, drama, 2D, 12+, titulky, 142 min., 
vstupné 80 Kč, Dámská jízda.

Pá 27. – Ne 29. 9. v 17.00

Justin: Jak se stát rytířem
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin 
se rozhodl být rytířem jako jeho dědeček, 
přestože otec mu vytyčil výnosnou dráhu 
právníka. Vtipy nabité animované dobro-
družství! Španělsko, animovaný, 3D, pří-
stupný, dabing, 96 min., vstupné 150 Kč, 
premiéra, pro děti.

Pá 27. – Ne 29. 9. v 19.00
Donšajni

Po sedmi letech nový film Jiřího Menzela! 
Operní soubor na malém městě se rozhod-
ne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Hrají 
Jan Hartl, Jiřina Jirásková, Libuše Šafrán-
ková a další... ČR, komedie, 2D, přístupný, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 30. 9. v 19.00
Ozvěny festivalů: Bergman & Magnani: 

Válka vulkánů
Příběh největšího milostného skandálu ze 
světa šoubyznysu všech dob. Ingrid Berg-
man a Anna Magnani byly dvě osudové 
ženy v životě nejuznávanějšího režiséra 
Hollywoodu té doby, Roberta Rosselliniho. 
Dokument důmyslně kombinuje známé fil-
mové scény těchto věhlasných hereček s 
archivním materiálem. Itálie, biografický/
dokument, 2D, 2012, režie F. Patierno, 12+, 
titulky, 52 min., vstupné 110 Kč/pro členy FK 
90 Kč, Filmový klub.

VÝSTAVY
Vladivojna La Chia
Obrazy a kresby

Výstava výtvarných prací české zpěvačky, 
skladatelky a výtvarnice.

do 10. září
11. ZŠ Z. Lanzendörferová a její žáci 

od 11. září do 15. října
Dominik Adamec / Jedna ruka netleská

Od 2. 9. 2013 bude odpolední provoz ve 
středu trvale zrušen!

2. 9. SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ
PO PRÁZDNINÁCH

Zveme všechny děti na hravé dopoledne se 
sladkou odměnou. Začínáme v 10 hodin.

10. 9. ŠÁTKOVÁNÍ
Zveme všechny maminky na kurz vázání dětí 
do šátku. Cena kurzu je 120 Kč. Přihlásit se 
můžete do 5. 9. v KM Broučci, nebo na tel. 
čísle 739 511 380 v době od 9. do 12. hod. Zá-
loha při zápisu činí 60 Kč. Kurz povede MgA. 
Radana Przybylová, certifikovaná lektorka vá-
zání dětí do šátku. Začátek v 10 hodin.

17. 9. VÝLET KE KONÍM
V úterý v 10 hodin se sejdeme před jízdár-
nou ve Sviadnově. Prohlédneme si stáje a 
děti se můžou povozit na koních. Akce se 
koná i za nepříznivého počasí, hala je krytá. 
K jízdárně se dostanete cestou za Bauma-
xem – vedlejší cesta, která vede podél dálni-
ce ve směru od Ostravy do Místku. Dojdete k 
podchodu pod dálnicí a odbočíte vlevo, dále 
podél plotu a vpravo uvidíte jízdárnu.
20. 9. MALOVÁNÍ Z KREPOVÉHO PAPÍRU
V pátek zveme děti na veselé tvoření z kre-
pového papíru a lepidla. Začátek v 10 hodin.

24. 9. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý vám zahrajeme pohádku O Budulín-
kovi. Začátek v 10 hodin.

27. 9. MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
V pátek v 10 hodin si uděláme s dětmi veselý 
obrázek na obličej.
PRAVIDELNÝ PROGRAM – OTEVÍRACÍ DOBA
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Pondělí 9.00–12.00 10.00–10.30 ZPÍVÁNKY  
Úterý 9.00 – 12.00 BESEDY, POHÁDKY, 
PŘEDNÁŠKY. MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa 9.00 – 12.00 CVIČENÍ S DĚTMI 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VESELÉ 
TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI 
Pátek 9.00–12.00 10.00–10.30 VÝTVARKA 

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.
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4. září od 10-17 hodin
v DTO CZ

(Mariánské náměstí 5,
Ostrava-Mariánské Hory)

Burza práce
a rekvalifikací

www.cistenikobercumilata.estranky.cz
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