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slovo primátora
Vážení občané,
naše město se už ponořilo do další 

etapy oprav na průtahu městem, kterým 
denně projede až 45 tisíc vozidel. Ta mají 
nyní v určitém úseku k dispozici pouze 
dva pruhy, což se nutně musí projevit 
v plynulosti dopravy.

Opravám na estakádě i navazujícím 
mostu přes řeku Ostravici se vzhledem 
ke stavebnímu stavu průtahu nedalo dle 
informací Ředitelství silnic a dálnic vy-
hnout a každému musí být jasné, že město, které není jejich investo-
rem, v daném případě nemůže dělat víc, než jen korigovat představy 
investora a stavebních firem o „ideálním postupu prací“. My ve Frýd-
ku-Místku žijeme, my z minulých dopravních omezení víme, jaké se 
dají čekat jejich důsledky, my se staráme o to, aby se nebagateli-
zovaly, a jsme rádi, že máme v tomto podporu i u krajského úřadu.

Samozřejmě nejsme úplně spokojeni s načasováním stavby, 
kdy hrozí prodlevy dřívějším nástupem zimního počasí, ani s tím, 
že Ředitelství silnic a dálnic nemá výběrovými řízeními dořeše-
no některé navazující záležitosti, které se logicky nabízejí vyřešit 

v rámci „jednoho stavebního 
ruchu“. S vedením této orga-
nizace ale intenzivně komu-
nikujeme a věříme, že když 
nic jiného, tak se při součas-
ných častých návštěvách 
Frýdku-Místku přesvědčí, 
že dopravu ve městě uspo-
kojivě vyřeší až vybudování 
jeho obchvatu. Jen ten v 
budoucnu opravdu ulehčí 
dopravě v centru města. 
Všechny případné opravy 
podobného charakteru by 
pak měly menší dopad na 
všechny řidiče a především 
na občany našeho města.

Michal Pobucký

Zastupitelé na svém záři-
jovém zasedání schvalovali 
některé změny rozpočtu pro 
letošní rok, nejvýraznější de-
bata sledovala postup vedení 
města v souvislosti se vznik-
lou situací při výstavbě nové 
haly Polárka a demolici haly 
staré, jejichž souběh si vyžá-
dá pro hokejisty provizorní 
řešení. Na jeho realizaci na-
konec zastupitelstvo města 
schválilo pětimilionovou ne-
investiční dotaci, určenou na 
realizaci dočasného objektu 
s ledovou plochou a náklady 
spojené s jeho užíváním.

Vedení města se ocitlo pod 
kritikou opozice, především 
Martina Špetly z TOP 09, že 
plynulý přechod hokejistů z jed-
né haly do druhé nemělo dobře 
zajištěno „tajnou smlouvou s in-
vestorem“. Proti tomu se ohradil 
primátor Michal Pobucký. „Kdy-
by byla tajná, do dnešního dne 
ji nemáte. K dispozici jste ji měl. 
Řekněme si ale, proč musí být 
provizorní řešení realizováno. 
Je to díky určité aktivitě určitých 
osob, které zdržovaly výstavbu 

haly Polárka. Rok a čtvrt zpátky 
byla vyhlášena veřejná zakázka 
a utvořilo se občanské sdruže-
ní, které bylo založeno i díky 
některým osobám z TOP 09, 
pomocí něhož se podařilo o rok 
zdržet výstavbu. My jsme byli 
uprostřed soutěže, když přišel 
návrh na ministerstvo kultury 
na kulturní památku a my jsme 
to museli celé zastavit. Musela 
se pak předělávat projektová 
dokumentace, protože mezitím 
vstoupily v platnost nové právní 
předpisy. Celý problém vzni-
kl díky občanskému sdružení 
VIZE FM,“ upřesňoval primátor, 
komu by bylo fér vystavit pětimi-
lionový účet.

„Celou dobu jsme se snažili 
hledat řešení. To, co předklá-
dáme, navazuje na jednání s in-
vestorem, kterých se zúčastnili i 
zástupci hokejového klubu. Vy-
brali jsme řešení, které nejmé-
ně zatíží všechny děti v klubu, 
které nebudou muset za svým 
sportem dojíždět,“ vysvětloval 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Pro finance hokejovému klubu 
nakonec hlasovalo dvaatřicet 

zastupitelů ze čtyřiceti přítom-
ných, sedm bylo proti a jeden se 
hlasování zdržel.

Pořízení provizorní haly s le-
dovou plochou je plně v kompe-
tenci HC Frýdek-Místek. Podle 
informací klubu půjde o ledovou 
plochu 56x26 m, což odpovídá 
minimální velikosti podle směr-
nice Českého svazu ledního 
hokeje. Hala s ledovou plochou 
již vzniká v areálu fotbalového 
stadionu Stovky.  (pp)

Zastupitelé řešili hokejovou halu

Žákům a studentům za-
čal další školní rok. Všude 
svým způsobem slavnost-
ně, ale největší parádou se 
mohla pochlubit lískovec-
ká základní škola, kterou 
si vyhlídl ke své návštěvě 
v první školní den ministr 
životního prostředí Tomáš 
Jan Podivínský.

„Já to beru jako významné 
ocenění naší lískovecké zá-
kladní školy, ke kterému se 
samozřejmě s velkou pochva-
lou musím přidat. Tuto školu 
sleduji už nějakých jedenáct 
let, je ověnčená ekotituly, pa-
nuje zde krásná atmosféra a 
specifický přístup. Za radnici 
jsme na tuto školu hrdí a děku-
jeme všem, od pana ředitele, 
přes učitele, až po žáky, že do 
ní většina chodí ráda,“ hodnotil 
ministerskou návštěvu náměs-
tek primátora Petr Cvik, který 
spolu s ministerskou delegací 
nechyběl na slavnostním za-
hájení v tělocvičně. Zde se se-
šli všichni žáci, ale zasloužený 

prim měli prvňáčci, kteří byli 
ve středu dění a určitě budou 
na své první školní krůčky po 
letech vzpomínat. „Vůbec ni-
čeho se nebojte, nemějte z ni-
čeho strach, jste jedna parta, 
co drží spolu,“ obracel se mi-
nistr k prvňákům. „Škola není 
jen o učení, ale i o dobrodruž-
ství – budete dělat pokusy, 
pracovat v týmu – a nezapo-
meňte se přitom ptát, aby vám 
škola dala takový základ do 
života, jako dala mně.“

Už před slavnostním ak-
tem se v ředitelně minis-
tr Podivínský rozpovídal o 
svých vzpomínkách na ško-
lu, v nichž nechyběla jedno-
třídka, dojíždění na lyžích či 
kamna na uhlí. „To dětem ani 
nemůžu vyprávět, to by mě 
měly za dinosaura,“ smál se 
ministr, který si lískoveckou 
školu vybral mimo jiné i pro 
její ekologickou a nábožen-
skou výchovu. „Není to o vy-
šperkované škole za iks mili-
onů, skoro všude se i dobře 

Školní rok zahájil ministrŠkolní rok zahájil ministr

OPRAVA MOSTU: Přes řeku Ostravici se nyní na průtahu jezdí jen 
ve dvou pruzích.   Foto: Petr Pavelka

ZAHÁJENÍ V LÍSKOVCI: V pondělí 2. září v tělocvičně při slavnostním zahájení školního roku přiví-
tal školáky, a prvňáky zvláště, nejen náměstek primátora Petr Cvik, ale i ministr životního prostředí 
Tomáš Jan Podivínský.     Foto: Petr Pavelka

učí, ale tady se zajímavým 
způsobem zprostředkovává 
poznávání tohoto světa, toho, 
co nás přesahuje, a takových 
škol je málo,“ vysvětlil svou 
volbu pro 2. září ministr. (pp)
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krátce

Velkou zasedací síň ma-
gistrátu zaplnili začátkem září 
pracovníci i poskytovatelé 
sociálních služeb, zástupci 
strážníků, policie a další akté-
ři, kteří jsou nebo mohou být 
angažováni v procesu sociál-
ního začleňování. 

Důvodem bylo seznámení 
s Agenturou pro sociální za-
čleňování Úřadu vlády ČR, 
která má za úkol snižovat růst 
napětí mezi majoritou a mi-
noritami, propojovat veřejnou 
správu s neziskovým sektorem 
a poskytnout podporu obcím v 
procesu sociálního začleňování 
osob ohrožených sociálním vy-
loučením, a to především v ob-
lasti vzdělávání, zaměstnanosti, 
bydlení, sociálních služeb a 
zdravotní péče.

„Město Frýdek-Místek v sou-
časné době spolupracuje 
s Agenturou na zpracování Situ-
ační analýzy, která je zaměřena 

Městu se představila AgenturaMěstu se představila Agentura
pro sociální začleňovánípro sociální začleňování

na sociálně vyloučené lokality 
v našem městě a na potřeby je-
jich obyvatel v oblastech bydlení 
a zaměstnávání. Od července 
letošního roku je nápomocna 
i pracovnice Agentury úřadu 
vlády, takzvaná lokální konzul-
tantka, která zprostředkovává 

podněty z lokalit na centrální 
úroveň, koordinuje činnosti spo-
jené s lokálním partnerstvím a 
bude poskytovat poradenství 
pro čerpání finančních pro-
středků na programy týkající se 
realizace strategie sociálního 
začleňování,“ řekl náměstek 

primátora Libor Koval s tím, že 
spolupráce by měla trvat tři roky.

Memorandum o spolupráci 
mezi odborem pro sociální za-
čleňování (Agenturou) Úřadu 
vlády ČR a Statutárním městem 
Frýdek-Místek schválilo v září 
zastupitelstvo města.

Fotbalový klub Frýdek-Mís-
tek spolupracuje s Dobrovol-
nickým centrem ADRA, s nímž 
v rámci okresního derby s Třin-
cem uspořádal již druhou dob-
ročinnou akci, a to na podporu 

aktivit dobrovolnického centra. 
Fotbaloví fanoušci ukázali, 

že jim charita není cizí a že mají 
velké srdce. Do zapečetěných 
pokladniček přispěli téměř dese-
ti tisíci korunami a přinesli plné 

Fotbaloví fandové mají dobré srdceFotbaloví fandové mají dobré srdce
tašky nepotřebných, ale čistých 
a zachovalých věcí, které po-
slouží lidem v těžké životní situa-
ci. Fotbalový klub Frýdek-Místek 
daroval částku pět tisíc korun.

„Děkujeme za podporu fot-
balovému klubu a fotbalovým 
fanouškům, kteří neváhali přispět 
na dobrou věc. Na fotbalové 
utkání přišli netradičně s taškami 
naplněnými nepotřebnými věcmi 
a tím u mě a věřím, že i v očích 
veřejnosti, neskutečně stoupli. 
Navíc v pokladničkách Adry bylo 
téměř deset tisíc korun, to zna-
mená, že přispěli i finančně. Této 
podpory si velmi ceníme,“ řekl 
vedoucí Dobrovolnického centra 
ADRA Stanislav Staněk.

Fotbalový klub finančně 
podpořil malování dětí na obli-
čej, které zajistily studentky ze 

Studentského dobrovolnického 
klubu ADRA a měly opravdu na-
pilno. Téměř každý malý fanou-
šek chtěl na tvář namalovat logo 
Městského fotbalového klubu 
Frýdek-Místek s vlaječkou. 

„S Dobrovolnickým centrem 
ADRA jsme spolupracovali i v mi-
nulém roce, kdy jsme z výtěžku 
z utkání zakoupili hračky pro pa-
cienty dětského oddělení frýdec-
ké nemocnice, letos jsme s po-
mocí fanoušků přispěli na činnost 
dobrovolnického centra a v této 
aktivitě budeme pokračovat. 
Chceme, aby fotbalové zápasy 
byly společenskou událostí, aby 
nepřinášely jen sportovní zážitky, 
ale také pomáhaly semknout a 
nadchnout lidi pro dobrou věc,“ 
sdělil předseda MFK Frýdek-Mís-
tek Radomír Myška.

MALÁ FANYNKA: Malování na obličej při fotbalovém derby v rámci 
dobročinné akce.

Domov pro seniory, Hos-
pic a Nemocnici Frýdek-Mís-
tek navštívila v těchto dnech 
jedenáctičlenná delegace 
z Německa, pozvaná zástupci 
místní Střední zdravotnické 
školy v rámci přípravy vý-
měnných zahraničních stáží 
pro studenty zdravotnických 
škol. Delegaci tvořili ze-
jména němečtí pedagogové 
odborného předmětu pečo-
vatelství, ale také zástupci 
zařízení pro seniory nebo 
zdravotně postižené.

„Rádi bychom, aby naši žáci 
načerpali během studia zkuše-

Německá delegace v hospici a domově pro seniory
nosti nejen v tuzemských, ale 
také v zahraničních zdravot-
nických a pečovatelských za-
řízeních. Rozšířili by si tak své 
odborné znalosti i dovednosti 
a rozvinuli své jazykové schop-
nosti, což by podpořilo rozvoj je-
jich osobnosti a vylepšilo posta-
vení na trhu práce. Proto jsme se 
zapojili do programu Leonardo 
da Vinci, jehož prostřednictvím 
jsou v rámci Národní vzdělávací 
agentury pro evropské vzdělá-
vací programy stáže studentů 
nejen zprostředkovávány, ale i 
financovány,“ uvedla ředitelka 
Střední zdravotnické školy Frý-

V HOSPICI: Delegace z Německa si se zájmem prohlídla některá 
městská sociální a zdravotní zařízení.

dek-Místek Ludmila Pavlátová 
s tím, že zahraniční stáže jsou 

ve všech směrech přínosné.
(Pokračování na straně 3)

Olympiáda pro mládež
s mentálním postižením
20. září se na stadiónu TJ 

Slezan ve Frýdku-Místku usku-
teční již XVII. ročník Olympiády 
pro mládež s mentálním posti-
žením v lehké atletice s mezi-
národní účastí o Putovní pohár 
primátora statutárního města 
Frýdku-Místku Michala Pobuc-
kého. Pořadatelem této tradiční 
akce je Škola života – denní 
stacionář Frýdek-Místek, jejíž 
pozvání letos přijalo okolo 120 
účastníků z celé ČR a Polska. 
Organizační štáb pro soutěžící 
připravil šest disciplín, a to hod 
kriketovým míčkem, štafetový 
běh 5x80 metrů, přetahování la-
nem, běh na 400 metrů, skok do 
dálky a běh na 50 metrů. V rám-
ci integrace postižených spolu-
občanů zaplní jako každoročně 
tribunu diváci – žáci základních 
a středních škol.

Černé skládky
Také v měsíci srpnu musel 

být na území města Frýdku-
-Místku likvidován neoprávně-
ně odložený odpad z černých 
skládek. 3,47 tun odpadu zlikvi-
doval odbor životního prostředí 
a zemědělství prostřednictvím 
technických služeb TS a. s. na 
ulicích Sokolská, Těšínská a 
Dlouhá, za Ještěrem a také ve 
Frýdeckém lese a kolem Ostra-
vice. Město upozorňuje, že k od-
kládání objemných odpadů slou-
ží sběrné dvory provozované 
společností Frýdecká skládka.

Chystají drakiádu
Skautské středisko z Frýdku-

-Místku připravuje na 6. října již 
6. ročník Drakiády na jízdárně ve 
Sviadnově. Kromě samotného 
pouštění draků je vždy připraven 
doprovodný program a drobné 
občerstvení.

Catena musica
u zavírání věže

U příležitosti zavírání věže 
Farního kostela sv. Jana Křti-
tele ve Frýdku se v neděli 29. 
září v 17 hodin ve věži usku-
teční koncert duchovní hudby 
a spirituálů smíšeného komor-
ního sboru Catena musica z 
Frýdku-Místku.

Talk show pro ženy
Tak trochu jinou talk show si 

připravily autorky projektu Hen-
Party – talk show jak ji neznáte. 
Účelem projektu je mluvit ote-
vřeně o všem a otevřít tak pro-
blematiku vlastního tabu. Akce, 
která proběhne 26. září od 
17.30 v prostorách restaurace 
Carbon, je určena primárně pro 
ženy, jež mají zájem na sobě 
pracovat, ale nevědí jak a kde 
začít. Hlavním hostem večera 
bude terapeutka energetické 
psychologie a koučka v jedné 
osobě Šárka Čípová.  (pp)
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městská policie

Německá delegace v hospici 
a domově pro seniory

(Pokračování ze strany 2)
Účastníci delegace si nebyli 

cizí, jelikož čeští zástupci, pře-
vážně z řad odborných pedago-
gů zdravotnické školy, navštívili 
Německo v únoru letošního 
roku. V Dolním Sasku se se-
známili s chodem tamních zdra-
votnických a sociálních zařízení 
pečujících o seniory či zdravot-
ně postižené a zavítali také na 
odborné školy v Rotenburgu, 
Wittmundu a Wilhelmshavenu, 

které mají velké množství oborů 
a mimo jiné i obor pečovatelství.

„Mezinárodní spolupráce 
v této oblasti je velmi důležitá 
a přínosná. Věřím, že se ji mezi 
českými a německými zdravot-
nickými institucemi a sociální-
mi zařízeními podaří navázat a 
bude pokračovat i v budoucnu,“ 
konstatoval primátor Michal 
Pobucký, který se s účastníky 
delegace setkal v hospici, jehož 
zřizovatelem je město.

K jaru i podzimu ve Frýd-
ku-Místku již tradičně patří 
Dny s průvodcem, které při-
pravuje Beskydské informač-
ní centrum. Těšit se na ně 
můžete i letos.

První ze série Dnů s průvod-
cem odstartuje už v sobotu 21. 
září na Zámeckém náměstí u 
kašny sv. Floriána ve Frýdku. „S 
průvodcem zavítáme přes nádvoří 
Frýdeckého zámku a ulici Hlubo-
kou k bazilice minor. Na závěr 
se podíváme ke kostelu sv. Jana 
Křtitele. V dalším termínu, a to 12. 
října 2013, se vydáme z frýdec-
kého náměstí přes ulici Radniční, 
Těšínskou, třídu T. G. Masaryka 
až ke kostelu sv. Jošta,“ popsala 
Lucie Talavašková z Beskydské-
ho informačního centra.

Také místeckou historickou 
část čekají dva okruhy. „V so-
botu 28. září se setkáme na 
náměstí Svobody u Marián-
ského sloupu a projdeme přes 

Malé náměstí, Smetanovy sady, 
hřiště pod Sokolíkem, budovy 
knihovny a policie, Palackého 
ulici až ke kostelu Všech sva-
tých. 19. října si projdeme již 
známý okruh a začneme na ná-
městí Svobody, zastavíme se u 
kostela sv. Jakuba Většího, Sta-
ré pošty, památníku 8. pěšího 
pluku, sladovny, bývalé městské 
radnice a spořitelny a kostela 
sv. Jana a Pavla,“ doplnila Ta-
lavašková s tím, že trasy nejsou 
fyzicky náročné a jsou vhodné 
pro všechny věkové kategorie 
včetně dětí a seniorů. 

Začátek všech Dnů s prů-
vodcem je vždy v 10.30 a 13.00 
hodin. Akce jsou pořádány 
zdarma, nekonají se v přípa-
dě velmi nepříznivého počasí. 
Aktuální informace o konaných 
Dnech s průvodcem naleznete 
na webových stránkách Beskyd-
ského informačního centra Frý-
dek-Místek www.beskydy.com.

Podzimní Dny s průvodcem

Ukradl mobil
25. 8. ve čtyři hodiny ráno byli 

strážníci přivoláni k herně, kde měl 
být muž, který byl okraden o svůj 
mobilní telefon. Ten mu z ruky vy-
trhl neznámý muž a z místa utekl. 
Hlídka událost předala pro pode-
zření z trestného činu Policii ČR. 
Strážníci dále pokračovali v hlídko-
vé činnosti, kdy při průjezdu ulice 
Elišky Krásnohorské hlídka za-
hlédla podezřelou osobu odpoví-
dajícího popisu, kterou popsal po-
škozený a svědci události. Jelikož 
muž nemohl hodnověrně prokázat 
svou totožnost, byl převezen na 
Policii ČR, kde se doznal, že odci-
zil mobilní telefon. Muže si převza-
la Policie ČR k dořešení události.

Magistrát Frýdku-Místku 
navštívili v rámci cesty po 
Moravskoslezském kraji Ge-
nerální konzul Ruské federa-
ce Andrej Šaraškin a ruský 
atašé Anton Petrakov. Zají-
mali se o možnosti turistic-
kého vyžití v našem městě a 
jeho blízkém okolí, o lokality 
vhodné pro podnikání a velký 
důraz kladli na jakékoliv in-
formace o válečných hrobech 
příslušníků Rudé armády.

„Generální konzulát Ruské 
federace vyřizuje nejen víza a 
různá povolení, ale snaží se 
také aktivně podporovat turis-
mus, navazovat kontakty s měs-
ty a obcemi a zprostředkovávat 
setkání mezi ruskými a český-
mi podnikateli. Z ruské strany 
vnímáme čím dál větší zájem o 

podnikání v Česku a zazname-
náváme také zvýšený zájem 
ruských turistů o cestování do 
vašeho kraje a do Beskyd. Rádi 
bychom jim předávali zajímavé 
informace a doporučili návštěvu 
vašeho města, které je v blíz-
kosti hor,“ řekl Andrej Šaraškin.

Primátor Michal Pobucký se-
známil ruskou návštěvu s mož-
nostmi turistického a rekreačního 
vyžití v našem městě a jeho okolí, 
reagoval na dotazy ohledně nej-
větších zaměstnavatelů, přičemž 
mezi ně zahrnul i výrobce světo-
známého dortu Marlenka, který 
se vyrábí v Lískovci, což gene-
rálního konzula mile překvapilo, 
protože tento dort patří k jeho nej-
oblíbenějším. V rámci lokalit vhod-
ných pro podnikání primátor zmí-
nil bývalá kasárna v Místku, kde 

Ruský generální konzul se zajímal o turismus i válečné hroby

jsou plochy a prostory vhodné pro 
širokou škálu využití, a informoval 
jej také o nabídce ruského města 
Urjupinsk k obnovení partnerství 
s Frýdkem-Místkem.

Návštěva ruského generální-

ho konzula byla zakončena spo-
lečným položením kytic u hrobů 
a „Památníku padlým příslušní-
kům Rudé armády při osvobo-
zení Frýdku“. Generální konzul 
Ruské federace Šaraškin byl 

tímto pietním místem ohromen 
a přislíbil účast na květnovém 
aktu ke Dni vítězství, kdy si při-
pomínáme výročí konce druhé 
světové války a hrdinských činů 
uskutečněných v tomto období.Za finanční podpory Statu-

tárního města Frýdek-Místek 
Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek ve spolupráci s 
Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-Mís-
tek připravilo každoroční akci 
Pochod pro seniory 2013, 
která se v pátek 20. září letos 
koná již podruhé. 

„Sraz je tradičně v 9 hodin u 
pramene v Hájku ve Frýdku. Pro 
účastníky jsou zajištěny zdarma 
autobusy pro cestu tam i zpět. 
Po oficiálním zahájení se vydá-
me trasou dlouhou tři kilometry 
z Hájku vedlejší zpevněnou ko-
munikací do Sedlišť k restauraci 
Lašská jizba. Po trase budou 
dohlížet i zdravotníci. Přiveďte 
s sebou svá vnoučata, přátele 
nebo i zvířecí mazlíčky. Pro zá-

jemce bude připravena příjemná 
zábava a nabídka prohlídky zají-
mavostí v okolí cíle trasy. Máme 
připraveny drobné upomínkové 
předměty a také malé občerstve-
ní,“ zve sociální pracovnice Dari-
na Gajdaczová a upozorňuje, že 
akce se koná za každého počasí.

Trasy autobusů:
autobus č. 1 – 8:17 U Gust-

líčka, 8:20 Na Veselé, 8:23 Nový 
byt, 8:26 Magistrát, 8:29 Ne-
mocnice, 8:32 Rozcestí u školy, 
8:35 Sídliště, 8:43 Hájek 

autobus č. 2 - 8:15 Anenská, 
8:18 Ostravská, 8:21 Frýdlantská, 
8:24 Politických obětí, 8:30 Ma-
gistrát, 8:33 Revoluční, 8:36 Lís-
kovecká, 8:39 Sídliště, 8:47 Hájek

V případě otázek kontaktujte:
775 790 058 nebo přes email: 

gajdaczova@psfm.cz  (pp)

Pochod pro seniory 2013

NÁVŠTĚVA DIPLOMATŮ: Vedení města přivítalo na radnici vzácnou návštěvu z Ruska.

Znovu po roce vítal primá-
tor Michal Pobucký s dalšími 
členy vedení města účastníky 
pietního aktu v Lískovci u že-
lezniční tratě, kde byla v pá-
tek 3. září 1943 o půl čtvrté 
odpoledne provedena veřejná 
poprava pěti mladých mužů 
ve věku 22-28 let. Došlo i na 
dojemná setkání jejich rodin-
ných pozůstalých.

„Události v Lískovci i po 70 le-

tech jsou smutnou připomínkou 
tragédie rodin, které pomsta při-
pravila o to nejcennější – o život 
jejich blízkých. Pomníčky na tomto 
místě připomínají zmařené lidské 
životy a jsou mementem pro nás, 
pro současníky. Přejeme si, aby 
podobných pomníčků v budoucnu 
nepřibylo, aby už nikdy nenastal 
důvod je stavět,“ promluvil k pří-
tomným primátor, který připomněl 
historický rámec těchto událostí. 

Připomínka lískovecké tragédie
K trestu smrti byli tehdy od-

souzeni slévač Josef Lichnovský, 
hutník Zdeněk Žáček, zeměděl-
ský dělník Jan Ermis, dělník Josef 
Drozd a krejčí Bohumír Janáček, 
protože „jmenovaní se dopustili 
velezrádných činů a ohrožovali 
bezpečí veřejnosti, jakož i pod-
porovali osoby velezrádně činné“. 

Emil Vávrovský ve své publi-
kaci věnované tragédii v Lískov-
ci píše, že se brněnský kriminál-
ní rada Kozlovský nemohl smířit 
s neúspěchy svých akcí proti 
skupině Jiskra a skupině štram-
berských partyzánů. Čekal proto 
na vhodnou příležitost k pomstě. 
Ta se mu naskytla 1. září 1943, 
kdy skupina Bílá lvice proved-
la destrukci na železniční trati 
nedaleko nádraží v Lískovci. 
Po výbuchu Kozlovský požádal 
nadřízené o souhlas k provedení 
popravy pro výstrahu.  (pp)

PIETNÍ AKT: Na tragickou událost se nezapomíná ani po sedmdesá-
ti letech.   Foto: Petr Pavelka
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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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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

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK si Vás dovoluje pozvat
na Aukci výtvarných děl, jejíž výtěžek je určen na pro-

voz Oázy pokoje pro psychicky nemocné a na provoz
Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.

Aukce se koná v pátek 11. října 2013 od 17 hodin
v Rytířském sále Frýdeckého zámku.

Záštitu převzali:
Mons. František Václav 

Lobkowicz, sídelní biskup 
Ostravsko-opavský

Mgr. Michal Pobucký,DiS. 
primátor statutárního města 

Frýdek-Místek
Program:

17:00 – 17:10
Úvodní slovo, pozdravy hos-
tů, představení Charity Frý-
dek-Místek

17:10 – 17:30
Prohlídka výtvarných děl za 

doprovodu Beaty Bocek, 
občerstvení

17:30 – 19:00
Dražba děl

19:00 - 20:00
Výdej vydražených děl, raut

Autoři dražených děl:
O. Zoubek, B. Liberda, I. Har-
tinger, J. Štreit, I. Jakeš, F. 
Papež, L. Majer, R. Hanke, T. 
Dujka, P. Drda, L. Szpyrc, M. 
Gaja, J. Satina, P. Gallová, M. 
Hudeček, D. Molinová aj.

Katalog dražených děl:
Je zveřejněn také na webových 
stránkách Charity Frýdek-Mís-

tek – www.fm.charita.cz
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ
Jízdárna Skalický dvůr

• nábor nových členů • přípravka pro děti od 6 let

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

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

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

trenér: Kamil Raška (tel. 734 459 917) 
ročník 2005 (úterý, čtvrtek) od 17.00
trenér: Milan Kubala (tel. 724 222 714) 
ročník 2006 (úterý, čtvrtek) od 17.00
trenér: Radek Punda (tel. 601 222 313)

ročník 2007 (středa) od 17.00
trenér: Luděk Maceček (tel. 608 619 317)

ročník 2008 (pondělí) od 17.00
trenér: Tomáš Vokoun (tel. 731 869 132)

www.skalickydvur.cz

Nábor taekwondistů
Škola Taekwon-do ITF Frýdek-Místek, nejúspěšnější škola

MČR 2011 a 2012, pořádá nábor nových členů.
Kde: 8. ZŠ, ČSA 570, vchod z ulice 17. listopadu

Kdy: nad 16 let úterý od 17.30, děti od 6 let středa, pátek od 17 hodin
www.tkdfm.cz, 777 850 222

Kluci, kteří začali s bas-
ketem v rodícím se týmu 
Snakes FM v minulém škol-
ním roce, si užívali účasti v 
mezinárodním turnaji Ost-
rava Cup 2013. Zařazení do 
družstev mateřského Snakes 
Ostrava podle věkových kate-
gorií se neztratili a společně 
se svými ostravskými parťáky 
vybojovali dvě zlaté a jednu 
stříbrnou medaili v kategori-
ích U11 a U13.

Mladí baskeťáci udělali neu-
věřitelný pokrok. Mimo jiné jim 
pomohlo předsezonní prázd-
ninové soustředění v luxusním 
sportovně relaxačním centru 
v Kravařích, kde se nejen ladil 
basket, ale závodilo mimo jiné i 
v plavání a především stmelova-
la parta mimo domov a rodiče.

Pro nastávající sezonu 
2013/2014 máme již připraven 
plán tréninků a rozšiřujeme ka-
pacity i věkové kategorie.

S laskavou vstřícností a ve 
spolupráci vedení škol 8. ZŠ, 5. 
ZŠ a Gymnázia Petra Bezruče 
v Místku proběhly na začátku 

školního roku nábory do přípra-
vek, jejichž tréninky budou probí-
hat na těchto školách a zajistila 
se nová tréninková kapacita pro 
tým dvanáctiletých a třináctile-
tých na zmíněném gymnáziu. 
Zde nově odehrajeme i všechna 
domácí soutěžní utkání sezóny, 
za kterými bylo v loňském roce 
nutné jezdit do sídla Snakes v 
Ostravě.

Trenéry frýdecko-místeckých 
kluků budou pro nastávající se-
zónu pánové Mgr. Dušan Hrd-
lička, zakladatel dnes největšího 
mládežnického klubu basketu v 
republice a dřívější osobní tre-
nér Jana Veselého, známého 
z posledních dnů z vystupování 
naší reprezentace na mistrov-
ství Evropy a pro ty zasvěcené 
jako člena týmu americké NBA 
Washington Wizards, pan Petr 
Hala, statutární zástupce občan-
ského sdruženi Snakes a pravá 
ruka Dušana Hrdličky, trenér se 
šestnáctiletou praxí s trénová-
ním mládeže.

Tyto dvě osobnosti povedou 
v našem městě první krůčky 

Nábory basketu Snakes FMNábory basketu Snakes FM

SNAKES: Frýdecko-místečtí basketbalisté s trenéry Peterou a Navrátilem.

baskeťáků v přípravkách na 5. 
ZŠ a 8. ZŠ v terminech uve-
dených níže. Novým hlavním 
trenérem v existujícím týmu 
Snakes FM U13 bude Richard 
Marek, aktivní basketbalista prv-
ní ligy týmu VŠB Ostrava, který 
nastupuje po Lukáši Peterovi, 
toho času na zahraniční vědec-
ké stáži na univerzitě ve fran-

couzském Lyonu.
Ti z vás, kterým se basket 

líbí, chcete ho zkusit nebo jen 
hledáte novou partu prima kluků, 
přijďte se na nás podívat na naše 
tréninky, které odstartujeme v 
týdnu od 16. 9. v plném rozsahu. 

Další informace na tel:
Petr Hala, 736 660 430.
Tréninky U13 GPB FM

(ročníky 2001-2003):
úterý, středa 16:00-17:30

pátek 15:00-16:30
Tréninky přípravky 5. ZŠ 

(ročníky 2003-2005):
úterý, čtvrtek 14:00-15:30
Tréninky přípravky 8. ZŠ

(ročníky 2003-2005):
úterý, čtvrtek 15:30-17:00

zn

Derby před skvělou a těž-
ko překonatelnou návštěvou 
7246 fanoušků nevyhrál lep-
ší celek, ale šťastnější. A co 
je více smutné pro náš tým, 
Třinci k tomu stačila jedna 
střela na branku, a to v 55. 
minutě, kdy po brejku vede-
ným Gulajevem se prosadil 
kapitán Malíř. Lipina byla po 
celé utkání lepším týmem, ale 
umřela na koncovku.

V 11. minutě se po Mozolově 
standardce málem prosadil ka-
nonýr Prokeš, ale brankář Třince 

Bruk, začal vytahovat své nejlepší 
zákroky. Za dvě minuty opět ak-
tivní Hynek Prokeš pálí z dobré 
příležitosti nad. Dirigent našeho 
mužstva Mozol pálí z trestňáku 
jen do Bruka. A další naše šance 
přichází v závěru poločasu, kdy 
Prokešův volej vyráží Bruk na roh.

I druhý poločas začíná naší 
šancí. Roh Mozola nedokázal 
do sítě dotlačit Silveira. Náš 
levý obránce se pak dostává do 
další šance, ale ani Thiago, ani 
Prokeš, Šrom a Soukup, nenašli 
střelecké štěstí. Utkání tak končí 

nezaslouženým vítězstvím svě-
řenců trenéra Hajného 0:1, ale i 
přes porážku držel náš tým první 
místo v tabulce, protože z čela 
tabulky klopýtla Karviná i Ústí.

„Samozřejmě jsme všichni vě-
děli, že porážka musí jednou přijít, 
ale proti Třinci se to nemělo stát. 
Předešlí domácí soupeři přijeli hrát 
fotbal, Třinec tady však jen bránil a 
některé jejich zákroky si zasloužily 
nejen devět žlutých. Chválit diváky 
je už nošením dříví do lesa, jsou 
fakt skvělí,“ řekl po utkání asistent 
trenéra Martin Blahuta.

Derby s rekordní návštěvou
MFK F-M - FK Fotbal Třinec 0:1 (0:0)

Naši A muži nepoznali 
hořkost porážky ani v Praze, 
ze Žižkova si přivezli bod za 
remízu 2:2. Náš tým se ale 
v Praze příliš nepředvedl, a 
přestože jsme v poločase 
vedli 0:2, je konečná remíza 
šťastná. Získaný bod nás dále 
držel v čele FNL.

Úvod utkání byl totožný s do-
mácím utkáním s Táborskem, 
když už ve 40. sekundě mohl Pre-
psl lovit míč ze sítě po chybách 
celé obrany. Náš gólman ale 

včasným vyběhnutím zmařil šanci 
Viktorky. Jediné pozitivum naší 
hry bylo proměňování šancí, za 
celý zápas jsme si vytvořili pou-
ze dvě, ale ty jsme s přehledem 
proměnili. V 8. minutě dorážel 
odražený míč do sítě Vrťo – 0:1 
a ve 32. minutě akci Michala Šro-
ma dokončil svým šestým gólem 
sezony Hynek Prokeš – 0:2 a Po-
spíchalova věta že „Fotbal nemá 
logiku“ je potvrzena! Celý poločas 
byl Žižkov jasně lepší, vytvářel si 
šance, ale ty i díky Prepslovým 

zákrokům neproměňoval a vyvr-
cholením žižkovské nemohouc-
nosti byla ve 42. minutě nepromě-
něná penalta Šťastným.

Přes poločasové vedení Li-
piny bylo v kabině „dusno“, ale 
ani to nepomohlo, protože druhá 
půle byla ještě horší, než ta prv-
ní. Omluvou nemůže být ani to, 
že domácí byli „tlačeni“ velice 
nepřesnými verdikty rozhodčího 
Proskeho. I ve druhém poločase 
jsme dvakrát vystřelili, ale bohu-
žel byly z toho dvě vlastní branky.

Bod valcíři vezli i ze Žižkova
Viktoria Žižkov – MFK F-M 2:2 (0:2)
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Frýdecko-místečtí tenisté byli 
hodně vidět na áčkovém turnaji 
v Ostravě v kategorii starších žáků, 
který je vždy prestižním republiko-
vým měřením sil těch nejlepších. 
Mimořádně se na něm zadařilo 
Kryštofovi Krmaschkovi z Tennis-
pointu F-M, který se dostal v singlu 
i deblu mezi čtyři nejlepší!

Želízek ale měl Frýdek-Místek 
v hlavní soutěži mnohem více. O rok 
mladší Patrik Pavelka (Tennispoint) 
po několika vyhraných turnajích niž-
ší kategorie konečně zabodoval i na 
áčkovém, když v prvním kole porazil 
6:2, 6:1 Ježka z I.ČLTK Praha, a ne-
chybělo moc, aby si poradil i s dalším 
Pražákem Langmajerem. Po prvním 
vyhraném setu 6:2, ale těsně prohrál 
druhý 6:4 a nakonec podlehl ve třech 
setech. Nedošlo tak na frýdecko-mís-
tecké osmifinále, které nabízel pavouk 
turnaje díky postupům Filipa Šenka (TK PRIS). Ten 
se přes Langmajera dostal do čtvrtfinále, kde podlehl 
ve třech setech Lenochovi z Prostějova. Ten vystavil 
stopku i Kryštofovi Krmaschkovi v semifinále, kam 
se tento hráč Tennispointu probil pavoukem po třech 
vítězných zápasech. Skvělou formu a psychickou 
pohodu si přenesl i do debla, kde s dalším tenistou 

Sport

Duhan Trenérem měsíce ve FNL
Fotbalová národní liga 

vyhlašovala opět nejlepšího 
hráče a také i nejlepšího tre-
néra měsíce srpen. Trenérem 
byl zvolen frýdecko-místecký 
kouč Milan Duhan.

Se svým týmem si musí při-
padat jako v pohádce. Dvaa-
čtyřicetiletý trenér Frýdku-Míst-
ku Milan Duhan má po sedmi 
odehraných kolech důvod k 
maximální spokojenosti. Jeho 
svěřenci šli do soutěže s cílem 
záchrany, po pětině soutěže je 
však situace zcela jiná. Frýdek 
naprosto zaslouženě vévodí ce-
lému startovnímu poli.

Milan Duhan, bývalý aktivní 
středopolař, působil během své 

fotbalové kariéry v řadě klubů, 
když si zahrál za ostravský Baník, 
Hradec Králové, Sigmu Olomouc, 
Viktorii Žižkov či Karvinou. Ze za-
hraničních štací jmenujme sloven-
skou Žilinu a berlínské Dynamo. 

Pod jeho vedením hraje Frý-
dek-Místek fotbal, který se lidem 
musí líbit. Dosud šestnáct vstře-
lených branek je výbornou vizit-
kou nováčka, který zejména na 
domácím stánku kosí jednoho 
soupeře za druhým. To neunik-
lo pozornosti fotbalové i místní 
veřejnosti. Návštěvy stadionu ve 
Stovkách jsou doslova dechbe-
roucí a přepisují rekordy. Závidět 
by koneckonců mohly i mnohé 
celky z Gambrinus ligy.

Naši tenisté na áčkovém turnaji

ÁČKO V OSTRAVĚ: Vlevo Vojtěch Merta, který s Kryštofem 
Krmaschkem vybojoval semifinále v deblu, „Kiki“ navíc uspěl i 
v singlu, kde se rovněž dostal až mezi čtyři nejlepší.

Opět se blíží první listo-
padová sobota a s ní silniční 
běžecký závod Hornická de-
sítka. Ta byla v loňském roce 
díky velké účasti závodníků 
opět zařazena mezi desítku 
nejlepších závodů v ČR a 
oceněna Zlatou plaketou Čes-
kého atletického svazu. 

„Jsme nesmírně rádi, že 
nám stále účastníci zachová-
vají přízeň a snažíme se udělat 
maximum pro jejich spokojenost 
a hladký průběh závodu. Pev-
ně věříme, že také v letošním 
roce si k nám najdou cestu na 
28. ročník závodu. Opět jsme 
přistoupili k několika úpravám, 
které by měly přispět ke zkva-

litnění závodu a jsou vyvolány 
zkušenostmi z předchozích roč-
níků. Hlavní změnou je to, že při-
hláška bude registrována až po 
úhradě startovného a jeho výše 
je navíc odstupňována podle ter-
mínu úhrady. Vzhledem k zájmu 
také došlo k rozšíření kategorií v 
Závodě mílařů,“ uvedl ředitel zá-
vodu Josef Nejezchleba. 

Závod se koná tradičně pod 
záštitou Statutárního města 
Frýdek-Místek, ovšem hlavním 
sponzorem se stal Moravsko-
slezský kraj. Dlouholetý ge-
nerální sponzor OKD, a.s. Důl 
Paskov se potýká s velkými 
existenčními problémy, přesto 
závod i v letošním roce podpořil.

Hornická desítka se blíží

V 1. kole Triglav pojišťovna 
extraligy narazili v domácím 
prostředí frýdecko-místečtí há-
zenkáři na jednoho z favoritů 
na mistrovský titul, celek Hra-
nic. Domácí drželi krok se svým 
soupeřem do poloviny utkání, 
pak se projevila hráčská kvalita 
soupeře, který během devíti mi-
nut druhé půle odskočil na roz-
díl šesti branek a tento náskok 

udržoval až do konce utkání. 
Domácím citelně chyběl Petrov-
ský, který pro zranění nemohl do 
utkání nastoupit.

Sestava a branky SKP: Pyško 
(42 min. 31%), Marenčák (18 
min. 42%) – Rajnoha L. 2, Kla-
ban, Pomichálek 1, Meca R., My-
nář 1, Kichner 4/1, Hečko, Unger 
3, Dyba 10/1, Vacula 3, Kalous 1, 
Strack 2. Trenér Aleš Chrastina.

Porážka na domácí palubovce
SKP F-M – TJ Cement Hranice 27:32 (15:16)

který frýdecko-místecký vo-
lejbalový klub sponzorovaný 
firmou ANAJ Czech s.r.o., 
v tomto přípravném období 
uspořádal, aby si před zaháje-
ním oficiálních soutěží otesto-
val nejen své budoucí soupe-
ře, ale také sílu svého týmu.

Na turnaj, který proběhl v hale 
SPŠ ve Frýdku-Místku, se sjely 
týmy ze Znojma, Svitav, Velké-
ho Meziříčí a polského Rybniku. 
Čtveřici týmů doplnily dva do-
mácí celky. Turnaj se odehrál 
systémem každý s každým na tři 
hrané sety. Výsledky byly až do 
posledních okamžiků zamotané, 
bojovalo se o každý bod až do po-
sledních zápasů. V boji o třetí mís-
to rozhodoval dokonce až poměr 
míčů, když za šťastnější konec 
tentokrát zatáhly Svitavy. Brambo-
rová medaile putovala do Polska. 
Druhé místo obsadilo tradičně 
silné Znojmo a první místo vybo-
joval po vyrovnaných a kvalitních 
výkonech domácí „A“ tým vedený 
trenéry Lukášem Drastichem a 
Radovanem Podolou. Třešničkou 
na dortu pak bylo vyhlášení do-
mácího Michala Dyby nejlepším 
smečařem celého turnaje. 

Přípravný turnaj prověřil starší žáky

Vítězné družstvo starších žáků ŠSK Beskydy.

Začátek školního roku je 
pro volejbalisty z ŠSK Bes-
kydy zároveň začátkem nové 
sportovní sezóny, do které by 
rádi vstoupili dobře připrave-

ní. Směřuje k tomu veškeré 
snažení v klubu – srpnová 
fyzická příprava, soustředění, 
navazující tréninky a naposle-
dy také Mezinárodní turnaj, 

Ve dnech 28. 8. – 5. 9. 
proběhlo na území ČR Mis-
trovství Evropské unie. Mis-
trovství EU mládeže uspo-
řádal na hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích z pověření 
Evropské šachové federace 
Šachový klub Světlá nad 

Natálie Kaňáková mistryní EUNatálie Kaňáková mistryní EU
Sázavou ve spolupráci s Ša-
chovým svazem ČR. 

Chlapci a děvčata hráli v kaž-
dé věkové kategorii 8-10-12-14 
let společný turnaj a následně 
byli vyhodnoceni zvlášť chlap-
ci a zvlášť dívky. Turnaje se 
zúčastnilo 107 hráčů a hráček 
z 15 šachových federací, což 
zajišťovalo velkou konkurenci. 
Z Beskydské šachové školy bylo 
nominováno celkem 12 talentů. 
Všechny partie byly přenášeny 
on-line, což bylo velmi příjemné 
pro rodiče a doprovody, kteří 
mohli sledovat všechny partie 
odkudkoliv. Velkou motivací byl 
pro všechny hráče kvalitní ceno-
vý fond, kde si vítěz každé ka-
tegorie odnesl domů notebook a 
každý hráč dostal pamětní me-
daili s konkrétním umístěním ve 
své kategorii a také tričko s lo-
gem turnaje.

Měli jsme v tomto turnaji ně-
kolik želízek v ohni a jistě jsme 
se chtěli poprat o nějaké cenné 
kovy. Po první polovině turnaje 
byli v popředí svých kategorií 

Natálie Kaňáková – D14 a Ri-
chard Stalmach – H8. U někte-
rých hráčů chybělo k dobrým vý-
sledkům jen kousek, ale kvalita 
startovního pole byla opravdu 
velká, a pokud se hráč dopustí 
větší chyby, je velmi těžké partie 
zvrátit ve svůj prospěch. 

V závěru turnaje se vykrys-
talizovali dva hráči BŠŠ, kteří 
mohli pomýšlet na nejcennější 
místa. Natálii i Richarda zastihl 
turnaj ve fenomenální formě a 
byla radost sledovat jejich bo-
jovné partie. Natálie dotáhla svůj 
skvělý výkon až k celkovému 1. 
místu v kategorii dívek do 14 let 
a stává se tak zaslouženě Mist-
ryní EU! Natálie si kromě nové-
ho notebooku připisuje dalších 
33 bodů na ELO – Gratulujeme! 
Richardovi nevyšel závěr turna-
je a obsadil celkové 7. místo, i 
přesto je to velký úspěch a věří-
me, že to bude příště ještě lepší.

Děkujeme všem hráčům Bes-
kydské šachové školy za jejich 
bojovný přístup a výbornou re-
prezentaci města Frýdku-Místku.

z Frýdku-Místku Vojtěchem Mertou (TK PRIS) rov-
něž došel až do semifinále, kde je až dva prohrané 
tie-breaky připravily o účast ve finále. Na body v de-
blu dosáhl i Filip Šenk, který ale s Janem Jermářem 
určitě chtěl uhrát více než jen jedno kolo. Snad frý-
decko-místečtí tenisté navážou na výborné výsledky 
i na dalším áčkovém turnaji v Prostějově.           (pp)
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Splněné body Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

Programové 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.

prostřednictvím fondů z oblasti kultury, sportu, životního prostředí i sociální sféryprostřednictvím fondů z oblasti kultury, sportu, životního prostředí i sociální sféry

Na posledním zasedání za-
stupitelstva byly na základě 
předložených návrhů vedení 
města rozděleny další peníze 
z kulturního a sportovního 
fondu, ale také z fondu život-
ního prostředí, prostřednic-
tvím kterých se průběžně plní 
některé z bodů programové-
ho prohlášení. Vedení města 
například v oblasti sportu 
slíbilo zachovat projekt Spor-
tovního fondu, v oblasti kul-
tury podporovat alternativní 
kulturu ve městě, v oblasti 
životního prostředí se zasa-
zovat o čistší ovzduší mimo 
jiné i podporou výměn kotlů 
na pevná paliva za ekologič-
tější způsob vytápění. Také 
v oblasti sociální mnoho sli-
bovaných položek řeší schvá-
lený program dotací na rozvoj 
sociálních služeb.

Sportovní fond byl pro rok 
2013 rozpočtován částkou 1,26 
milionu korun, určenou k pod-
poře sportovních aktivit dětí a 
mládeže, ale také zdravotně 

postižených dospělých spor-
tovců. Posledních padesát osm 
tisíc z fondu zastupitelé v září 
rozdělili mezi čtyři subjekty – 
Lašskému sportovnímu klubu 
poskytli na podporu plavání pět 
tisíc korun, Sportovní klub orien-
tačního běhu získal deset tisíc, 
Jezdecký klub Sviadnov dvacet 
tři tisíce korun a Český rybářský 
svaz dvacet tisíc korun. 

V kulturním fondu, který byl 
v tomto roce rozpočtován částkou 
1,4 milionu korun, zbývalo sto 
dvacet pět tisíc korun. Zastupi-
telé rozdělili mezi deset subjektů 
sto patnáct tisíc korun. Například 
Středisko volného času Klíč získa-
lo peníze na akci k 10. výročí zalo-
žení taneční skupiny, Společnost 
pro dechovou hudbu na Vánoční 
koncert a občanské sdružení 
Famus na 13. ročník Beskydské 
loutky. Zůstatek rezervy v kultur-
ním fondu činí deset tisíc korun. 

Fond životního prostředí sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
slouží k podpoře aktivit, které 
vedou ke zlepšení životního 

prostředí. Dotace z fondu jsou 
poskytovány fyzickým a právnic-
kým osobám například na zřízení 
čistírny odpadních vod nebo na 
pořízení plynového topení či kotle 
na pelety jako náhrady za vytápě-
ní pevnými palivy. Zastupitelé na 
svém zářijovém zasedání schválili 
dvě žádosti o dotaci, a to na zříze-
ní přípojky na kanalizační síť jako 
náhradu septiku a na realizaci 
solárních kolektorů pro částečný 
ohřev TUV v rodinném domě. 

UŽ STOJÍ: Jeden ze slibů v oblasti kultury zněl – vystavíme přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí. 
Foto: Petr Pavelka

Z fondu životního prostředí již byla 
vyčerpána celá částka na tento 
rok ve výši 320 tisíc korun.

Zastupitelé schválili znovu i 
dotační programy na podporu 
a rozvoj sociálních služeb, ten-
tokrát pro rok 2014. O dotaci 
mohou do konce října zažádat 
fyzické a právnické osoby, je-
jichž projekt musí být realizován 
na území statutárního města a 
musí být zaměřen na sociální 
poradenství, sociální péči nebo 
sociální prevenci. Podporová-
ny jsou také aktivity doplňující 
sociální služby, jako například 
terénní hospicová péče nebo 
dobrovolnictví.  

V tomto roce bylo z rozpočtu 
města vyplaceno na podporu 
a rozvoj sociálních služeb šest 
milionů korun.  Předpokládá se, 
že v návrhu rozpočtu pro rok 
2014 bude pro dotační program 
navrhována částka minimálně 
ve stejném rozsahu. 

„V loňském roce bylo podpo-

řeno 42 projektů. Peníze získala 
například Adra na dobrovolnic-
ké programy a sociální šatník, 
Charita na odlehčovací i terénní 
službu, Podané ruce na udržení 
služby osobní asistence, Kafira 
na poradenství i sociální reha-
bilitaci pro občany se zrakovým 
postižením, Renarkon na kon-
taktní centrum a terénní program 
a tak dále,“ vyjmenovala vedou-
cí odboru sociálních služeb ma-
gistrátu Jarmila Kozlová.

Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli schváleného 
Komunitního plánu rozvoje so-
ciálních služeb ve městě Frýd-
ku-Místku na léta 2007–2010 
a schváleného Strategického 
plánu rozvoje statutárního měs-
ta Frýdku-Místku na období 
2007–2013.

SOCIÁLNÍ OBLAST: Radnice se snaží o stále vyšší komfort sociálních služeb ve městě.
Foto: Petr Pavelka

PODPORA SPORTU: Sportovní fond podpořil i jezdecký sport.
Foto: Petr Pavelka
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V budově na ulici 28. října 
ve Frýdku-Místku byla otevře-
na „Domácí solná jeskyně“. 
Využity byly prostory fotote-
rapeutické místnosti, která 
má u obyvatel domova velký 
úspěch. Na začátku léta byl do 
této místnosti nově pořízen pří-
stroj Salin plus, který simuluje 
prostředí solné jeskyně pro 
domácí použití. Po zapnutí pří-
stroje se postupně do ovzdu-
ší uvolňují solné ionty ze soli 

Transylvánských Karpat.
„Přístroj je unikátní zejména 

v léčbě a prevenci onemocnění 
dýchacích cest, např. astmatu, 
bronchitidy, zánětech dutin, zá-
nětech hrtanu a rovněž pomáhá 
snižovat projevy alergie. Záro-
veň je neocenitelný i v léčbě ato-
pického ekzému, lupenky, Cro-
hnovy choroby, stresu, depresí 
a onemocnění podobného typu,“ 
říká Terezie Bangová, která má 
na starosti volnočasové aktivity.

„O tyto ozdravné účinky do-
mácí solné jeskyně jeví naši 
senioři velký zájem i v období 
letních dnů, a proto je místnost 
pro fototerapii celodenně využí-
vána,“ potvrzuje Drahomíra Čer-
notová, sociální pracovnice.

Přístroj obsluhují pracovnice 
volnočasových aktivit a rehabili-
tace, které klientům při této tera-
pii pouštějí relaxační hudbu, a tak 
je spojen ozdravný účinek solné 
jeskyně s příjemnou relaxací.

V Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
byla zřízena další nadstandardní služba

I přes vlastní postižení rozdává optimismus v hospici
skupinou jsou klienti bez roz-
dílu věku a s různým stupněm 
postižení v Moravskoslezském, 
Olomouckém, Zlínském a Jiho-
moravském kraji. Svoji službu 
můžeme poskytovat i v nejod-
lehlejších a těžce dostupných 
oblastech i díky finanční pod-
poře donátorů, sponzorů a na-
dací (např. Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, Statutárnímu 
městu Ostrava, VDV Nadace 
Olgy Havlové, NROS, NOKD 
a dalších).

Paní Monika je také aktivní 
dobrovolnicí. Za pomoci man-

žela úspěšně absolvovala ca-
nisterapeutické zkoušky s fen-
kou plemene zlatého retrívra 
Hannemajou ze Sechova (do-
mácky Májou). Byť sama vozíč-
kářka, ve svém volném čase 
pravidelně každý týden navště-
vuje s Májou klienty Hospice 
ve Frýdku-Místku. Za dopro-
vodu osobní asistentky a dcery 
Elišky poskytuje dobrovolnický 
canisterapeutický tým Moni-
ka a Mája z Podaných rukou, 
o.s. radost, útěchu i povzbuze-
ní lidem v terminálním stádiu 
nemoci. Navštěvovat zařízení 

tohoto typu vyžaduje jen vel-
mi emočně stabilního člověka, 
mezi které paní Monika patří. 
Miluje lidi a všechny živé tvory 
a svoji láskou k lidem a empatií 
to denně dokazuje.

Velice si paní Moniky Kří-
stkové v organizaci vážíme. 
Monika by sama bez fyzické 
pomoci jiné osoby nemohla 
fungovat. I přesto má dost mo-
rální síly pomoci potřebným. 
Dokáže okolí nabíjet optimis-
mem a chutí do života.

Mgr. Ivana Mikulcová, Po-
dané ruce, o.s. – Projekt OsA

Senioři u kapličky v Hájku 
Ráno v den výletu účastní-

ky zájezdu Domu pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké 
probudilo sluníčko, které je 
doprovázelo po celou dobu 
jejich výletu. Nasedli do aut 
a vydali se ke kapličce a stu-
dánce v Hájku. Za pomoci 
sester a pracovníků si pro-
hlédli kapličku, ochutnali lé-
čivou vodu, umyli si oči, ruce 

a osvěžení pokračovali na 
„Bezručovou vyhlídku“. 

„Tam jsme si vyslechli báseň 
Petra Bezruče, kterou si připra-
vila naše uživatelka paní Zdeň-
ka P. Následovala cesta do 
Sedlišť do místního dřevěného 
kostelíka sv. Antonína, kterým 
nás následně provedl zdejší fa-
rář. Seznámil nás s jeho historií 
a pak jsme se zde i společně 

pomodlili. Výlet jsme zakončili 
občerstvením v Lašské Jizbě 
v Sedlištích. S velkou chutí 
jsme si dopřáli bramborové 
placky, které všem chutnaly bez 
ohledu na naše diety. Příjemně 
unaveni a plni dojmů z prožité-
ho dne jsme se vrátili zpátky 
do našeho Domova. Všichni už 
se těšíme na další výlet,“ ujistili 
účastníci zájezdu.

Poslední prázdninovou 
středu jsme se vydali s na-
šimi klienty na výlet. Celé 
prázdniny jsme netrpělivě če-
kali na příhodné počasí bez 
pekelných veder. Konečně 
jsme se dočkali! 

K Hájku nás dopravil „Žlutý 
anděl“, tedy pan Fiedler s mik-
robusem přizpůsobeným k pře-
pravě lidí na invalidním vozíku. 
Byl velmi milý a ochotný, prostě 
anděl. Bylo nás celkem patnáct, 
proto musel jet dvakrát.

Nejprve jsme se zastavili u 
kaple, zapálili svíčku a přečet-
li jsme si něco o historii tohoto 
místa. Doprovázely nás dvě ko-
legyně s pejsky a k všeobecné 
radosti našich klientů předvedly, 

co jejich mazlíčci dovedou. Je-
den z pejsků je mezi našimi kli-
enty velmi oblíbený, šel doslova 
z náruče do náruče, pravidelně 
nás totiž navštěvuje v rámci ca-
nisterapie. 

Po malém psím představení 
jsme se osvěžili u pramene a ko-
chali se krásou lesa. Výlet jsme 
završili grilováním špekáčků v 
hospůdce, kde nás vřele přijali. 
Poseděli jsme si u kafíčka či pi-
večka, povykládali jsme si a bylo 
nám spolu moc dobře.

Škoda, že už jsme museli jet 
domů. Všichni jsme byli nadše-
ní, a proto jsme již na zpáteční 
cestě plánovali další výlety. Už 
se moc těšíme!

P. Buzková, H. Pavelková

I obyvatelé z Domova pro seniory 
vyrazili na výlet k prameni v Hájku

Již dvanáctým rokem pů-
sobí ve funkci hlavní účetní 
a personalistky zakladatelka 
občanského sdružení Podané 
ruce, o.s. Monika Křístková. 
Ačkoliv je sama těžce tělesně 
postižená, s neutuchajícím 
úsilím stále aktivně denně 
pracuje a ve svém volném 
čase se věnuje canisterapii.

Pro neziskovou organizaci 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
je paní Monika nepostradatel-
nou osobou. Vzhledem ke své-
mu handicapu pracuje z domu 
za pomoci osobní asistentky. 
Výše jmenovaná kolegyně za-

jišťuje personální agendu a 
veškeré ekonomické operace 
a to při velikosti neziskového 
subjektu není vůbec jednoduchá 
činnost. „My z Podaných rukou 
ji potřebujeme a v mnohém na 
ni spoléháme. Je nám svoji pílí 
a optimismem velkým vzorem,“ 
říká ředitelka neziskové organi-
zace Helena Fejkusová.

V současné době organiza-
ce Podané ruce, o.s. – Projekt 
OsA zaměstnává 120 zaměst-
nanců v pozicích osobní asis-
tent/ka a terénní sociální služ-
bu osobní asistenci poskytuje 
zhruba 300 klientům. Cílovou 
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Pochod
pro seniory
20. září 2013

v 9 hodin
u Hájku

775 790 058 
gajdaczova@psfm.cz

Statutární město Frýdek-Místek 
nabízí k prodeji pozemek p.č. 
6226/22 orná půda o výměře 
1 068 m2, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený 
dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro vý-
stavbu rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 30. 
10. 2013 ve 13 h. v zasedací 
síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti k nabídkové-
mu licitačnímu řízení (dále jen 
„NLŘ“) je ve 12.45 hod.

Předmětem nabídkového li-
citačního řízení (dále jen NLŘ) 
bude výše kupní ceny za prodej 
pozemku. Nejnižší nabídková 
cena je stanovena na 800 Kč/m2. 

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002, 
při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du o úhradě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem 
prokáže platným občanským 
průkazem. Jde-li o právnickou 

osobu, je účastník povinen před-
ložit písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. Účastníkem NLŘ 
může být osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
při zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Bc. Kateřiny Kozelské 
na tel. č. 558 609 175, e-mail 
kozelska.katerina@frydekmis-
tek.cz nebo osobně na Magist-
rátu města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č.dv. 324.

Nabídka pozemku k prodeji Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

• budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 5139 zast.pl. a 
nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, nejnižší 
nabídková cena 1.312.000 Kč 

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

• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zast.pl. a nádv. a sou-
visejícím pozemku p. č. 202/211 
ostatní plocha k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena 
3.500.000 Kč 

• objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210 zast.pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast.pl. a nádv. o výměře 15 
m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena je 
302.250 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 23. 10. 2013

• ve 13.00 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

• ve 13.15 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek

• ve 13.30 hod. nebytová jed-
notka 549/7, k.ú. Frýdek

• ve 13.45 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 202/210, 
k.ú. Frýdek

v zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Rad-
niční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 

prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán.

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 21. 
10. 2013 na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, var. sym-
bol: 

• budova č.p. 34, k.ú. Lísko-
vec u Frýdku-Místku VS 361334

• budova č.p. 752, k.ú. Místek 
VS 3613752

• nebytová jednotka 549/7, 
k.ú. Frýdek VS 36135497

• objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek 
VS 3613202

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní 
cenu. V případě, že zájemce 
s nejvyšší nabídkou nezapla-
tí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne 
konání nabídkového licitační-
ho řízení, vzniká Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací.

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

Nabídkové licitační řízení

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, informuje vlast-
níky kulturních památek, které 
se nacházejí na území MPZ Frý-
dek a MPZ Místek, o možnosti 
požádat o finanční příspěvek 
z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových zón 
pro rok 2014.

Příspěvek je určen výhradně 
na podporu akcí, které mají cha-
rakter památkové obnovy ne-
movitých kulturních památek, tj. 
na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentic-

kých prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova kon-
strukce střechy, obnova fasády, 
v případě nutné výměny oken a 
dveří, které jsou prokazatelně 
v havarijním stavu, lze akcepto-
vat pouze tvarové a materiálové 
repliky).

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

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující:
1. Objekt je zapsán v Ústředním 

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

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

3. Obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně připrave-
na tak, aby mohla být prove-
dena v roce 2014.

4. Připravenost akce (datum 
vydání závazného stanovis-
ka orgánu státní památkové 

péče a datum vydání staveb-
ního povolení nebo ohlášení 
stavebních úprav).

5. Akce obnovy většího rozsa-
hu (s celkovými ročními ná-
klady nad 1 milion Kč) musí 
být doložena propočtem (od-
hadem nákladů), jinak nebu-
de započtena. 
Anketní dotazník akce ob-

novy na rok 2014 je možno 
vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
územního rozvoje a stavebního 
řádu, Radniční 1148 (kancelář 
410), anketní dotazník je k dis-
pozici rovněž na internetových 

stránkách města Frýdku-Míst-
ku: www.frydekmistek.cz (do 
vyhledávače zadejte „program 
regenerace“).

Info poskytne Ing. Marta Ax-
manová, telefon 558 609 280.

Řádně vyplněný anketní 
dotazník odevzdejte osobně 
na odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu (kancelář číslo 
410) Magistrátu města Frýdku-
-Místku, nebo zašlete na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nejpoz-
ději do 25. října 2013.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2014

Nabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-

-Místek nabízí k prodeji po-
zemek p.č. 6226/7 orná půda 
o výměře 1 543 m2, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený 
dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro vý-
stavbu rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 30. 
10. 2013 v 15 h. v zasedací 
síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídko-
vém licitačním řízení (dále jen 
„NLŘ“) je ve 14.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 800 Kč/m2.

Účastník je povinen uhradit 

zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, 
č.ú. 6015-928781/0100, VS 
3250002. Při zápisu k NLŘ 
doloží doklad o úhradě zálohy 
a podepíše Dohodu o úhradě 
nákladů NLŘ. 

Po ukončení NLŘ odbor 
správy obecního majetku 
MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto 
zálohu složili a podepsali Do-
hodu o úhradě nákladů NLŘ, 
vyjma vítěze licitace. Vítězi 
NLŘ záloha na úhradu nákla-
dů NLŘ nebude vrácena, ale 
bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny 
vydraženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem 
prokáže platným občanským 
průkazem. Jde-li o právnickou 

osobu, je účastník povinen 
předložit písemné zmocnění 
k tomu, že je oprávněn jed-
nat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 
Účastníkem NLŘ může být 
pouze osoba, která není dluž-
níkem vůči Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek. Splnění této 
podmínky potvrdí účastník pod-
pisem čestného prohlášení při 
zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Bc. Kateřiny Kozelské 
na tel. č. 558 609 175, e-mail ko-
zelska.katerina@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č.dv. 324.
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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-

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

Mobilní sběrna:
Park. u Kauflandu 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 (účelo-
vá 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 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, III. NP, 
místnost 302 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (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 mezipat-
ře (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipat-
ře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobuso-
vým 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) 
objekt č.p. 61, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frý-
dek-Místek (Kulturní dům)
nebytové prostory o celkové výměře 123,26 m2 (re-
staurace) 
objekt č.p. 2299, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř.T.G.M)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (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
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Od 16. září do 4. října vy-
stavuje frýdecko-místecký 
fotograf Ivan Korč v Galerii 
Thálie Divadla Antonína Dvo-
řáka fotografie ze Svatovác-
lavského hudebního festivalu 
na výstavě, která je pořádána 
ve spolupráci s Národním di-
vadlem Moravskoslezským.

I letošní program Svatováclav-
ského hudebního festivalu pama-
tuje na Frýdek-Místek. V Kostele 
sv. Jana a Pavla ve čtvrtek 10. 
října od 18 hodin zazní koncert 
komorního orchestru Czech Vir-
tuosi s Esther Yoo, houslistkou, 
která si mezinárodní pozornost 
vydobyla poprvé v roce 2010, 
kdy se stala nejmladší držitelkou 
ocenění na 10. ročníku Meziná-
rodní houslové soutěže J. Sibelia 
(ve svých 16 letech získala 3. 
cenu). V roce 2012 pak získala 
4. cenu na 75. ročníku Houslové 

soutěže královny Alžběty (Queen 
Elisabeth Violin Competition) a 
ve svých 17 letech se tak sta-
la jedním z vůbec nejmladších 
účastníků této soutěže.

Esther Yoo se narodila ve Spo-
jených státech amerických a na 
housle začala hrát ve čtyřech le-
tech. Od šesti let žije v Belgii, kde 
se jí dostalo hudebního vzdělání 
na Queen Elizabeth Music Chapel 
v Bruselu. Zároveň absolvovala 
studia na Vysoké hudební a diva-
delní škole v Mnichově. Své první 
koncertní vystoupení s orchestrem 
absolvovala v osmi letech. Od té 
doby vystupovala jako sólistka po 
celém světě, i v tak prestižních 
koncertních síních, jako jsou lon-
dýnská Royal Festival Hall, Palais 
des Beaux-Arts a Flagey Hall v 
Bruselu, Opera Tel Aviv, Arts Cen-
ter v Soulu a Carnegie Weill Reci-
tal Hall v New Yorku.  (pp)

Fotograf Ivan Korč je spojen s prestižním festivalem 

Foto: Ivan Korč

GOODWILL – vyšší od-
borná škola, s.r.o. letos slaví 
20. výročí založení školy. Po 
celou tuto dobu vedení školy 
i její pedagogové vždy dba-
li na kvalitu poskytovaných 
služeb, aktuálnost poskyto-
vaných informací, úzké se-
pětí s praxí, zavádění nových 
aktivit. U příležitosti tohoto 
kulatého výročí škola ve spo-
lupráci se svými partnery vy-
hlásila pro studenty středních 
škol fotosoutěž na téma „Co 
Tě při cestování dostalo?“. 
Do soutěže lze zaslat fotogra-
fie s komentářem zpracované 
např. do prezentace nebo vi-
deoklip na dané téma.

Ředitelka Střední zdravotnic-
ké školy ve Frýdku-Místku Mgr. 
Ludmila Pavlátová uvádí: „Já 

osobně si myslím, že se jedná 
o velmi zajímavou akci, která by 
mohla naše žáky zaujmout, pro-
tože téma zabývající se cestová-
ním považuji za atraktivní. Dou-
fám, že se někteří z našich žáků 
aktivně zúčastní. Nápad doplnit 
oslavy 20. výročí založení školy 
soutěži pro žáky středních škol 
považuji za velmi originální.“

Práce studentů budou hod-
noceny odbornou komisí, která 
ocení nápad, kreativitu i zpra-
cování daného tématu. Vítězná 
díla budou oceněna a ceny slav-
nostně předány vítězům.

„Název fotosoutěže se zdá 
být k uskutečnění velmi jed-
noduchým, protože pro psané 
slovo skýtá šíři námětů. Však 
pořídit záběr, kde ruka na 
spoušti zřejmě musí být rych-

lejší myšlenkových pochodů – 
to není jen tak. Lovci okamžiků 
mohou přinést krásné záběry, 
mladí lidé vnímají svět kolem 
nás bez zastavení. Soutěž tu-
díž má být inspirací pro další 
„lovení“, pro radost nám všem. 
Proto přijímám s očekáváním 
výsledky a děkuji za výtečný 
nápad, se kterým se vyšší od-
borná škola Goodwill obrátila 
k mladým lidem,“ komentuje 
poeticky Ilona Nowaková, ve-
doucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Magis-
trátu města Frýdek-Místek.

Uzávěrka odevzdání prací je 
do 30. 9., fotky z prázdnin může-
te odeslat na emailovou adresu 
školy. Další podrobnosti o sou-
těži lze najít na stránkách školy 
www.vos-goodwill.cz. 

Fotosoutěž Goodwillu pro středoškoláky

Druh práce: Ředitel Národního 
domu Frýdek-Místek „příspěv-
ková organizace“
Místo výkonu práce: Frýdek-
-Místek 
Platová třída: 11, 12 dle kata-
logu prací
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vzdělání: vysokoškolské výhodou
2. znalost problematiky řízení 
příspěvkové organizace
3. znalost:
• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů
• zákona č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů
• nař. vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech ve ve-
řejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
4. orientace v kulturním prostředí
5. min. 5 let praxe s organizo-
váním kulturních a společen-
ských akcí
6. min. 5 let na výkonné řídící 
pozici

Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjmení a 
titul uchazeče, datum a místo 
narození uchazeče, státní pří-
slušnost uchazeče, místo tr-
valého pobytu uchazeče, číslo 
občanského průkazu nebo čís-
lo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana

(uveďte kontaktní adresu, tele-
fon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie dokla-
dů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o 
dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a 
dovednostech
• koncepci rozvoje organizace 
(maximálně 4 strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely tohoto výběrového řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění
K výběrovému řízení budou při-
jaty pouze přihlášky podané do 
uvedeného termínu a doložené 
kompletními doklady (přihláš-
ku, životopis, koncepci rozvoje 
organizace a písemný souhlas 
vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do 
funkce: 1. 11. 2013, případně 
po dohodě
Info: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte v termínu do 
30. 9. 2013 na adresu:
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám Ing. 
Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „výbě-
rové řízení – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
veřejně oznamuje VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace

Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“,
se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ: 70632405
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Těhotenské a poporodní centrum

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. v 16:00, 24. 10. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 9. ve 14:00, 30. 9. v 16:00
19. 10. ve 14:00, 29. 10. v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
8. 10. 2013 v 16:30

IV. LEKCE – MANIPULACE
S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

25. 9. v 16:00, 16. 10. v 16:00
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 

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

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

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

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

28. 9. od 7 do 12 hodin
BLEŠÍ TRH

Celostátní hobby setkání sběratelů
všech sběratelských oborů.

Velký sál KD Frýdek,
rezervace stolů na tel.: 602 586 925.

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

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

 24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10. – 9:00h
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10. – 11:00h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10. – 10:00h
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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 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
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.

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

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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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:
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
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 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 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.

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.

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 

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

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.

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.

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.

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

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

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

KLUB NEZBEDA

19. září - Pravidla – preventivní program 
– jak vznikají, k čemu jsou, kde všude se 

s nimi setkáváme
21. září  - „Kokteil“ – návštěva střediska 
M. Magone v Ostravě spojená s hrami, 

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 
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 

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

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 
Každé úterý od 18 do 19 hodin v taneč-
ním studiu Dancepoint vyučuje 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 
Lekce se konají 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).

soutěžemi a jinými zábavnými aktivitami 
24. září - Nezbednické pečení – dobro-

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

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

VEŘEJNÁ DISKUSE
s ministrem životního prostředí

Mgr. Tomášem Podivínským

se uskuteční 

v pátek 11. října 2013 od 17 hodin
ve velkém sále Katolického lidového domu v Místku

na ul. Františka Čejky 450
(naproti kostela sv. Jana a Pavla).

Program
O těžbě uhlí nejen v Paskově

 „Kotlíkové dotace“
a odprašování aglomerací

 Program Nová zelená úsporám
 VAŠE DOTAZY

Pokud Vás to zajímá, 
přijďte!


