
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Srpen 2014 č. 16 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou prázdninové měsíce, 

ale také poslední zasedání zastupitelstva 
ve stávajícím složení. Dětem znovu začí-
nají školní povinnosti a snad nabraly po-
třebné síly stejně jako jejich učitelé. Letní 
pohodě jsme se snažili přispět i my jako 
město Frýdek-Místek pořádáním tradič-
ních akcí v rámci Beskydského Veseléta, 
při nichž si každý mohl vybrat, který žánr 
je mu nejbližší. Starší generace využíva-
la promenádních koncertů a vystoupení 
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, mládež uvítala street art 
festival United Colours, který nám zkrášlil křížový podchod, Sweetsen 
fest či letní kino, nechyběla řada akcí určených přímo dětem jako Pun-
kový dětský den nebo ty, které právem snesou označení rodinné, napří-
klad neobyčejný festival Létohrátky. Ke všemu jsme dali prostor vyzna-
vačům jazzu, ale i divadla a hudby. Poslední akce – Beskydské rekordy 
a Frýdecké historické slavnosti byly rovněž vydařené, jsme rádi, že je 
navštěvujete v takovém počtu a že se na ně celé město vždycky těší. 
Co netěší, to je letošní zneužití rekordů jistým politickým seskupením 
k předvolební kampani, které odsuzovali všichni zastupitelé napříč po-
litickým spektrem. Ano – politické mítinky jako takové v dnešní době 
netáhnou, ale takovému parazitování na tradičních akcích města říkáme 
jasné NE. I když balonky děti potěší, je zásluha onoho subjektu na po-
hodě ve Frýdku-Místku jen nafouknutá bublina.  Michal Pobucký

V sobotu 23. srpna přibyl 
v České knize rekordů dal-
ší rekord, jehož držitelem se 
stalo Statutární město Frýdek-
-Místek. V průběhu 12 hodin 
našlapalo štafetovým způso-
bem na stacionárním kole 704 
účastníků celkem 329,61 km. 

V 9 hodin ráno odstartoval 
tradiční moderátor akce Beskyd-
ské rekordy Vojtěch Bernatský 
12hodinový maraton, do něhož 
se symbolicky jako první zapojil 
náměstek primátora statutárního 
města Frýdek-Místek Karel Deut-
scher. Poté se přidávali již další 

návštěvníci akce, kteří měli před 
sebou pomyslný 180 km dlouhý 
okruh vedoucí přes turistickou 
oblast Beskydy-Valašsko. „Každý 
účastník měl po registraci k dispo-
zici minutový limit, v jehož průběhu 
ujel určitý počet metrů dle svých 
fyzických možností. Plánovaný 
180 km dlouhý okruh jsme však 
zdolali již před 16. hodinou odpo-
ledne ve 380 lidech a v čase 6 ho-
din, 46 minut a 28 sekund. Po 18. 
hodině se městu Frýdek-Místek 
podařilo překonat další pomyslnou 
hranici 257 km a pokořili jsme tak 
slovenské město Turzovka, kde 
stejný rekord uskutečnili v roce 
2009, do kterého se v průběhu 
12 hodin zapojilo 762 účastníků a 
ujeli již zmíněných 257 km. Do 21. 
hodiny se ve finále do rekordu na 
náměstí Svobody v Místku zapoji-
lo celkem 704 účastníků, kteří ujeli 
329,61 km a Frýdek-Místek se 
tak stal držitelem dalšího zápisu 
v České knize rekordů ...

(Pokračování na straně 10)

Frýdek-Místek znovu rekordní!

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ: Volební období 2010-2014 pomalu končí.  Foto: Petr Pavelka

Poslední zasedání zastupitelstvaPoslední zasedání zastupitelstva
Srpnové zasedání zastupi-

telů města, které bylo posled-
ní v tomto volebním období, 
se neslo ve smířlivém duchu, 
mělo nádech bilancování, ale 
otevíralo i další témata, kterých 
se bude muset chopit zastupi-
telstvo již v novém složení.

Jedním z nich bylo téma ob-
jektu Český dům, který patří 
k těm, jenž nemá využití, ale patří 
k zajímavým budovám ve městě 
na strategickém místě, jejichž 
chátrání není žádoucí. Shoda 
panovala v tom, že město by se 
mělo starat o osud významných 
budov, ale s jasnou vizí jejich 
využití, v daném případě padaly 
nápady jako šachový dům nebo 
dům seniorů. Stejně tak byla zdů-
razňována nutnost „rozhodovat s 
maximem informací, aby zastupi-
tele nikdo nemohl popotahovat“, 
proto radnice zajistí znalecký po-
sudek ke stavu nemovitosti.

Zastupitelé si dále vyslechli 
zprávu o výstavbě haly Polárka. 
„Hrubá stavba je hotova, postu-
puje se na fasádním systému, 
uvnitř objektu se dělají vnitřní 
vyzdívky, provádí se finální povr-
chy, omítky, podlahy, ve velkém 
probíhají práce na technologiích, 
kterých je značné množství – roz-

vody tepla, klimatizace, osvětlení 
a podobně. Prostavěno je 110 
milionů, v elektronické aukci byla 
vydražena dodávka interiéru za 
7 milionů, ta bude realizována v 
těsné návaznosti na dokončení 
stavebních prací,“ referoval jed-
natel městské společnosti Sport-
plex Petr Slunský. Zastupitelé se 
před dokončením dočkají komen-
tované prohlídky stavby.

Podobně optimistická byla tra-
diční zpráva o postupu výstavby 
obchvatu. „Věřím, že celý ten 
proces už je nezvratný. Stavební 
povolení jsou vydána, peníze leží 
v Bruselu, v únoru příštího roku 
by měla proběhnout soutěž na 
zhotovitele stavby a koncem roku 
2015 by se mohlo stavět,“ shrnul 
náměstek primátora Dalibor Hra-
bec. Zastupitelé si také prohlédli 
zdařilou vizualizaci trasy obchva-
tu pořízenou Ředitelstvím silnic 
a dálnic, kterou mohou občané 
zhlédnout i na webu města.

Vedení města před zastupi-
teli také zrekapitulovalo jednání 
s památkáři a majiteli textilních 
objektů ve městě a nastínilo 
další možný vývoj. Ministerstvo 
kultury se zřejmě bude zabývat 
dvěma variantami – minimální, 
která nezatěžuje majitele nemo-

vitostí, ale ti přistoupí na veřej-
noprávní smlouvu se závazkem 
budovy chránit a spravovat, a 
zároveň návrhem památkového 
ústavu na rozšířenější plochu.

Zastupitelé jsou si vědomi, že 
ani vyhlášení památkové zóny 
není samospasné, protože na 
frýdeckém náměstí zůstal jeden 
dům v polorozpadlém stavu, kdy 
ani v městské památkové zóně 
nelze vlastníka donutit, aby se 
řádně o tuto nemovitost staral.

Přišel čas i na vyjádření něko-
lika díků. Děkovalo se náměst-
kům primátora Petrovi Cvikovi 

a Daliborovi Hrabcovi, za práci 
kterou odvedli, protože už ne-
budou znovu kandidovat. Prvně 
jmenovanému za to, kam během 
několika volebních období po-
sunul ve městě oblast školství a 
podporu sportu, druhému za úsilí 
při přípravě obchvatu města. Dě-
kovalo se politikům, i úředníkům, 
a v odlehčené atmosféře dokon-
ce zazněl návrh Heleny Ruszové 
(ODS), aby zastupitelé v debatě 
slovo „ano“ nahrazovali slůvkem 
„jo“. „Myslím, že jsme město i 
zastupitelstvo společně někam 
posunuli, nebylo tolik osobních 
útoků. Spousta věcí se poda-
řila, a přitom máme ve skvělé 

kondici finance města, kdy je 
Frýdek-Místek mezi nejlepšími, 
co se týče zadluženosti měst,“ 
shrnul Dalibor Hrabec. Výzvu 
pro další zastupitelstvo připojil 
Jiří Hájek, který doporučil zvážit 
cenovou politiku u nájmů měst-
ských nemovitostí, aby město 
mělo dostupné a dostatečné 
služby, a varoval před stěhová-
ním lidí. Zastupitelé se shodli na 
tom, že chtějí Frýdek-Místek dále 
zvelebovat a rozvíjet tak, aby byl 
v rámci Moravskoslezského kra-
je stále dobrou adresou, měs-
tem, které má co nabídnout a je 
zajímavým sídlem v rámci České 
republiky.  (pp)

ZAHÁJENÍ REKORDŮ: Jako první pedály rozkmital náměstek pri-
mátora Karel Deutscher, kterého sledovaly dcerky i populární mode-
rátor Vojtěch Bernatský. 
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krátce
Odložené otevření

Statutární město Frýdek-Mís-
tek mělo v prostoru pod letním 
aquaparkem otevřít již koncem 
srpna nové multifunkční hřiště 
v duchu pirátského světa, kte-
ré nabídne vyžití nejen dětem, 
ale také dospělým. Z důvodu 
nepříznivého počasí se tak ale 
stane až o týden později, tedy 
v pátek 5. září. Problémy způ-
sobily zejména vydatné deště v 
posledních dnech, které bránily 
řádnému zakořenění vysetého 
trávníku i položených travnatých 
koberců, což znemožňuje plné 
využití hřiště se všemi jeho hra-
cími a zážitkovými prvky.

Miliony nemocnici
Zastupitelé města rozhodli o 

uzavření smlouvy o spolupráci s 
krajskou příspěvkovou organiza-
cí Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
která nabídla městu partnerství 
v projektu „ Pomáháme Vám se 
uzdravit“, jehož cílem je zlepšit 
a zkvalitnit podmínky léčebné 
a rehabilitační péče pro ambu-
lantní a hospitalizované paci-
enty nemocnice. „Na základě 
smlouvy s nemocnicí se město 
stane partnerem tohoto pro-
jektu a bude se podílet na jeho 
financování. Nemocnice získá 
každoročně od města částku ve 
výši minimálně jednoho milionu 
korun na pořízení prostředků 
zdravotnické techniky,“ upřesnil 
primátor Michal Pobucký. 

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 26. srpna 
schváleno přidělení dotace 
z Regionálního operačního pro-
gramu na projekt „Baseballové 
hřiště včetně zázemí, ul. 28. 
října“. Při celkových nákladech 
přes třicet milionů korun činí zís-
kaná dotace více než šestnáct 
milionů.

Expozice na úřadě
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy srdečně zve 
k návštěvě expozice reprodukcí 
obrazů a básní Příběhy květin 
Stanislava Havlíka, kterou mů-
žete zhlédnout ve třetím patře 
na frýdeckém magistrátu.

Týden s kronikou
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku pořádá 
Setkání s kronikou v pondělí 8. 
září a v úterý  9. září v době od 
8 do 16 hodin, a to ve velké za-
sedací síni  magistrátu na Rad-
niční ulici. Školním kolektivům 
doporučujeme objednat se te-
lefonicky u kronikářky Anny No-
vákové – 558 609 218, případně 
731 714 145. (pp)

Téma: Poslední jednání zastupitelstva

SLAVNOSTNÍ FOTO: Členové zastupitelstva města v období 2010-2014.

„Poslední jednání zastupitelstva dne 25. 8. 
proběhlo v klidné atmosféře. Všichni všem dě-
kovali, jako při vyhlašování Oskara. Přesto je-
den bod vyvolal širokou diskusi. Jednalo se o 
návrh na koupení objektu Český dům od sou-
časného vlastníka za 10 milionů korun. Tento 
návrh byl předložen unáhleně. Jedná se o 
nekoncepční řešení. Objektů, které dlouhodo-
bě hyzdí naše město, je mnohem více. Podle 
našeho názoru, by měla být nejdříve ustavena 
komise odborníků, která by vytvořila seznam 
všech těchto neudržovaných objektů, pak by 
navrhla možný způsob jejich využití, odhadla 
by náklady na opravy a úpravy, náklady na po-
řízení těchto budov na základě provedených 
znaleckých posudků a takto připravený mate-
riál by pak předložila k projednání v orgánech 
města, až po konečné rozhodnutí zastupitel-
stva. Chátrajících objektů je celá řada. Kromě 
zmíněného Českého domu třeba Banka Mora-
via, zastavárna na frýdeckém náměstí, Bukon 
na ulici Těšínská, bývala zdravotní škola, ob-
jekty Slezanu (závod 03, ředitelství, sklady u 
nádraží) a další stavby. Jejich využití by mohlo 
být např. přestavby na domovy pro seniory, 
Dům seniorů pro soustředění aktivit seniorů 
pod jednou střechou, muzeum textilního prů-
myslu, dům řemesel, diskotéka pro mladé a 
další možnosti využití. Tvrdí se, že nejhorší 
vlastník je stát. V našem městě se ukazuje, že 
ani soukromí vlastníci neumí řádně hospodařit 
se svým nemovitým majetkem. Nezbývá než 
dokázat, že nejlepším hospodářem na svém 
majetku je obec.“  Za klub KSČM Ivan Vrba

„Poslední zasedání zastupitelstva svým 
charakterem určitě vybočilo z obvyklého rám-
ce, našel se prostor na smířlivější projevy i slo-
va díků. Myslím, že by to tak mělo být. V tomto 
volebním období bylo odvedeno spoustu práce 
a není důvod nepoděkovat za to těm, kteří se o 
to zasloužili. Vedení města, které je na vrcholu 
městské barikády první na ráně, zastupitelům, 
kteří korigují, utvářejí i posilují myšlenky lidí 
z vedení, stejně jako úředníkům, kteří všechny 
ty výstupy pomáhají realizovat. Když se ohlíd-
neme zpátky, a vynecháme virtuální realitu or-
gánů činných v trestním řízení, určitě můžeme 
být na Frýdek-Místek pyšní. Máme ve městě 
zavedenou MHD zdarma, která je skutečným 
fenoménem, hodně se podařilo proměnit síd-
liště Slezská, ve městě vyrostla další hřiště, to 
největší na Olešné, která tak získala další svěží 
pramen v relaxační oáze za městem, fungují 

nám sociální služby a zařízení s vědomím, že 
populace ve městě stárne, naproti tomu byla 
vidět snaha, aby byl Frýdek-Místek přitažlivější 
i pro mladší ročníky. Máme opravené a mo-
derní školy a sportoviště na té nejvyšší úrovni. 
Poté, co jsme vzali pod křídla městský fotbal, 
kterému jsme pomohli do druholigové soutěže, 
dokončujeme „svatostánky“ také pro hokejisty 
a basebalisty. Jsem si jistý, že zastupitelé vzali 
tyto skutečnosti v potaz, a proto bylo bilanco-
vání víceméně smířlivé. Oproti minulému ob-
dobí určitě posun a příslib do budoucna.“

Za klub ČSSD Karel Deutscher

„Nadstandardně přátelský průběh po-
sledního zasedání zastupitelstva mě přiměl 
k malému zamyšlení. V roce 2010 jsem 
dostal nabídku vést do komunálních voleb 
kandidátku TOP 09. Byla to pro mne nová 
zkušenost. V předchozích volbách jsem svou 
víceméně pasivní účastí na kandidátkách do 
zastupitelstva pravidelně podporoval společ-
ně s řadou podobně smýšlejících lidí různé 
nezávislé subjekty. Naším společným cílem 
bylo pokusit se zkultivovat komunální politi-
ku a přimět volené zastupitele, aby se více 
zajímali o potřeby města a jeho občanů, a ne 
pouze o své stranické, nebo dokonce osobní 
zájmy. Pod mým vedením se nám podařilo 
získat čtyři zastupitelské mandáty. V polo-
vině volebního období nás ale jeden kolega 
za podivných okolností bohužel opustil, jeho 
náhradník k mému velkému zklamání popřel 
náš volební program a okamžitě začal aktiv-
ně podporovat vládnoucí koalici. Ale i to beru 
jako jednu ze zkušeností, které komunální 
politika přináší. I na to jsem myslel na po-
sledním zastupitelstvu. Chci na tomto místě 
veřejně poděkovat svým kolegům ze zastu-
pitelstva, kteří podporovali naše návrhy ve 
prospěch občanů města bez ohledu na svou 
stranickou příslušnost. Doufám, že v novém 
zastupitelstvu jich bude většina a éra přeběh-
líků, bažících pouze po moci a osobním pro-
spěchu, se stane alespoň ve Frýdku-Místku 
minulostí.“  Martin Špetla (TOP 09)

„Zasedání zastupitelstva města by mělo 
být především pracovní a věcné. Pokud však 
probíhá na konci srpna a jako poslední v ne-
lehkém čtyřletém volebním období, pak jsou 
i určité emoce na místě.

Program posledního zasedání zastupitel-
stva obsahoval, jak je již zvykem, části bez-

konfliktní, ale i části problematické. Při pro-
jednávání těch druhých naštěstí nedošlo k 
jejich zbytečné politizaci, a tak program ubí-
hal ku prospěchu věci a ve vlídné atmosféře. 

Namátkou zde zmíním alespoň tři z důle-
žitých témat. Šlo mimo jiné o zprávu o po-
stupu přípravy a výstavby silnice I/48, tedy 
obchvatu města, dále o informace k nové 
městské památkové zóně (objekty souvise-
jící s dřívější textilní výrobou) a v neposlední 
řadě také o záměr města nabýt do vlastnictví 
Český dům v Místku.

Zajímavé a důstojné pondělní jednání za-
stupitelstva bylo závěrem završeno bilanco-
váním a děkováním za spolupráci v uplynulém 
období. Jistě, to se patří. Přesto však je třeba 
dívat se hlavně dopředu, neboť minulost se už 
nezmění, zato budoucnost měnit můžeme. A 
problémů k řešení tu máme víc než dost!“

Za zastupitele KDU-ČSL Miroslav Přádka

„Zasedání se neslo v nekonfliktním du-
chu. Určité vzrušení přišlo až při projedná-
vání nově utvářené městské památkové 
zóny a zejména při projednávání nabídky na 
odkoupení bývalého Českého domu. Jedná 
se o historicky cennou stavbu, která ovšem 
chátrá. Celá akce však byla předkladatelem 
nedostatečně připravená. Nebylo zřejmé, 
za jakou cenu lze vůbec tuto stavbu koupit, 
jednalo se o poslední zastupitelstvo, proto 
byl tento bod nakonec stažen z programu 
a problém přesunut na příští zastupitele po 
nových volbách. Diskuze k tomu však byla 
cenná, projevila se vůle památku zachránit. 
Hodně se také děkovalo: tu za spolupráci, 
tu úředníkům magistrátu, dokonce i opo-
zici, taky jednotlivcům i celkům. Jak to tak 
bývá, čtyřleté volební období uplynulo jako 
voda a tu se zachce leckomu se zviditelnit 
aspoň naposled nějakým prohlášením. Jako 
zkušený kozák však vím, že se to málokdy 
povede a že to může být také cesta k pěk-
nému ztrapnění na závěr. Proto jsem raději 
mlčel (nakonec vše jsem řekl již v minulém 
článku), ale naklonil jsem se ke svému kole-
govi s poznámkou-„co kdyby se poděkovalo 
také orgánům činným v trestním řízení, aby 
se snad neurazili“, ale ten mne okřiknul, že 
by to mohlo být špatně pochopeno, ať jsem 
raději zticha. Takže tak jsme skončili práci 
v ZM. Tedy já, Petr Konůpka a Miloš Merta. 
V příštích volbách už budou kandidovat jiní.“ 

Za klub KRK Rafael Kučík
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městská policie
Falešné obvinění

18. 8. na tísňovou linku 
oznámil jeden z cestujících 
MHD, že řidič autobusů je v 
podnapilém stavu. V podvečer 
strážníci provedli kontrolní test 
na přítomnost alkoholu v de-
chu. Test byl u řidiče negativní. 

Chovný holub
20. 8. našla oznamovatelka 

zraněného holuba, který měl 
na noze kroužek s označením. 
Strážníci kontaktovali jim zná-
mého muže, který se stará o 
chov holubů, a zraněného ho-
luba mu předali k ošetření.

Videoklip rušil
21. 8. ve večerních hodinách 

požádal oznamovatel o nápravu 
– docházelo k rušení nočního kli-
du, pouštěním hlasité hudby, a to 
zřejmě z protějšího domu na ulici 
Československé armády. Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila, že 
hlasitá hudba pochází z parkovi-
ště u Tesca, kde natáčela taneční 
skupina videoklip. Akce v danou 
chvíli byla ukončena a k rušení 
nočního klidu již nedocházelo.

Vůně na parkovišti
22. 8. v odpoledních hodi-

nách byli strážníci přivoláni na 
parkoviště u Tesca, kde muž 
prodával parfémy. „Muž po-
rušil Tržní řád, z toho důvodu 
mu byly parfémy odebrány a 
předány ke správnímu řízení se 
záznamem události k dořeše-
ní,“ sdělila Lenka Biolková, ma-
nažerka prevence kriminality.

Pět promile
22. 8. v odpoledních hodi-

nách byla hlídka přivolána k pod-
napilému muži. U muže byla pro-
vedena dechová zkouška, která 
potvrdila přítomnost alkoholu 
v dechu, a to závratných 5 pro-
mile. Strážníci převezli muže na 
interní oddělení, z důvodu ochra-
ny jeho zdraví a života.  (pp)

Již tři měsíce existuje v lo-
kalitě sídliště Válcoven plechu 
Rada obyvatel sídliště Válco-
ven plechu, která vzešla ze 
svobodných voleb a spojuje 
obyvatele, kterým záleží na 
rozvoji místa, kde žijí. Jedním 
z cílů, které si rada stanovila, 
je podpora volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež. První 
akcí, kterou Rada společně 
s dalšími aktivními obyvateli 

pořádala, byl fotbalový turnaj 
pro děti a mládež.

Ten proběhl ve středu 30. čer-
vence odpoledne na hřišti ulice 
Míru a na jeho organizaci se po-
díleli obyvatelé sídliště Válcoven 
plechu ve spolupráci s komunit-
ními pracovnicemi krajského úřa-
du, pracovníky Magistrátu města 
Frýdku-Místku a městské policie. 
Turnaj podpořil svou přítomností 
náměstek primátora Libor Koval, 

Za finanční podpory Statu-
tárního města Frýdek-Místek 
pořádá Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace, spolu s Ob-
lastním spolkem Českého čer-
veného kříže Frýdek-Místek 
Pochod pro seniory 2014. 

„Tato akce není mezi aktivi-
tami, které se pro seniory orga-
nizují na území města, žádným 
nováčkem. Letos se koná už de-
vátý ročník,“ připomíná náměs-
tek primátora Libor Koval. 

Pochod bude odstartován v 
pátek 12. září v 9.15 od prame-
ne v Hájku a povede do Sedlišť k 
restauraci Lašská jizba. Trasa je 
nenáročná, dlouhá přibližně tři ki-
lometry. „Každého účastníka čeká 
malé občerstvení, drobné upo-
mínkové předměty a určitě dobrá 
zábava. Pro zájemce bude zpří-
stupněný kostel Všech svatých a 
Muzeum Lašská jizba v Sedlištích. 
Zdravotnický dohled zajistí čle-
nové ČČK a kdo bude mít chuť si 
ověřit, nakolik je fit, může navštívit 
stánek VZP, který bude k dispozici 
v cíli,“ zvou pořadatelé seniory, je-
jich kamarády, další členy rodiny, 
včetně těch čtyřnohých. „Nebojte 
se být aktivní a něco pro své zdraví 
a pobavení podniknout. Stojí to za 
to!“ ujišťuje Adéla Kotásková, ve-
doucí CDS Domovinka.

POCHOD SE KONÁ ZA KAŽ-
DÉHO POČASÍ! Pro účastníky 
je zajištěný svoz autobusem, 
doprava tam (k Hájku) a zpět (do 
Frýdku-Místku) je zdarma. 

Trasy a časy odjezdů svozo-
vých autobusů:

Z Frýdku do Hájku – U Gust-
líčka 8:17, Na Veselé 8:20, Nový 
Byt 8:23, Magistrát 8:26, U ne-
mocnice 8:29, Lékárna 8:30, Roz-

cestí u školy 8:32, Sídliště 8:35, 
Nová Osada 8:39, Hájek 8:43

Z Místku do Hájku – Anenská 
8:15, Ostravská 8:18, Frýdlant-
ská 8:21, Politických obětí 8:24, 
Magistrát 8:30, Revoluční 8:33, 
Lískovecká 8:36, Sídliště 8:39, 
Nová Osada 8:43, Hájek 8:47

Odjezd do Frýdku ze Sedlišť 
v 12.00 h (z parkoviště za 

Lašskou jizbou)
zastávky po trase: Hájek, Nová 
Osada, Sídl iště, Rozcestí u školy, 
Lékárna, U nemocnice, Magistrát, 
Nový Byt, Na Veselé, U Gustlíčka
Odjezd do Místku ze Sedlišť v 
12.30 h (z parkoviště za Laš-
skou jizbou)
zastávky po trase: Hájek, Nová 
Osada, Sídliště, Lískovecká, Revo-
luční, Magistrát, Politických obětí, 
Frýdlantská, Ostravská, Anenská
Využít můžete i MHD – linka č. 
5 – na místo konání akce Hájek
Odjezdy na zastávku Hájek od: 
Chlebovice, kostel: 8:15, Chlebo-
vice, střed 8:16, Zelinkovice 8:18, 
Místek, u Václavíků: 8:20, Místek, 
Olešná 8:22, Místek, Štandl 8:24, 
Místek, 17. listopadu 8:26, Místek, 
Anenská 8:29, Místek, Poliklinika 
8:31, Místek, Politických obětí 
8:35, Frýdek, žel. stanice 8:40, 
Frýdek, Nový byt 8:43, Frýdek, 
Magistrát 8:45, Frýdek, U nemoc-
nice 8:47, Frýdek, Lékárna 8:48, 
Frýdek, rozc. u školy 8:49, Frý-
dek, sídliště 8:51, Frýdek, Horní 
8:53, Frýdek, Nová Osada 8.55, 
Lískovec, Hájek 8:57

Domů se můžete dopravit 
také příměstským autobusem ze 
směru Havířov.

V případě otázek nás kon-
taktujte: 730 519 500, 558 434 
359 nebo na e-mail: kotaskova.
cds@psfm.cz

Pochod pro seniory 2014

Návštěvníci farmářských 
trhů, které se konají co čtr-
náct dní vždy ve čtvrtek na 
místeckém náměstí, mají opět 
možnost vydat se po stopách 
farmářů a prodejců, kteří jim 
nabízejí své produkty a výrob-
ky. V úterý 16. září je pro ně 
připravena oblíbená poznáva-
cí akce „Farmářova stezka“. 

„Farmářovu stezku pořádá-
me již počtvrté. Cílem je zavést 
občany za našimi regionálními 
výrobci, kteří představí nejen své 
farmy, ale také místa, v nichž 
vznikají různé pěstitelské nebo 
potravinářské produkty, ale také 
rukodělné výrobky. Připravena je 
návštěva výrobce uzenářských, 
pekařských a cukrářských vý-
robků a zahradnických výpěstků. 
Zavítáme i do nejvýchodnějšího 
koutu našeho regionu, kde se ná-
vštěvníci stezky seznámí s postu-
pem zpracování ovčí vlny a v zá-
věru putování je čeká zpracovatel 
zeleniny, který se může pochlubit 
letošním získaným oceněním – 

regionální výrobek,“ řekla vedoucí 
živnostenského úřadu Yvetta Krá-
lová s tím, že zájemci budou moci 
zhlédnout nejen výrobní procesy, 
ale budou si moci také oblíbené 
produkty a výrobky zakoupit. 

Akce je určena pro čtyřicet 
sedm lidí. Mezi jednotlivými far-
mami budou převáženi autobu-
sem, který vyjede v 8 hodin z bý-
valého autobusového stanoviště 
v Místku. Vstupenky na akci za 
160 korun budou v prodeji od 4. 
září v Beskydském informačním 
centru. V ceně je zahrnuta nejen 
doprava, ale také ochutnávky 
různých výrobků. Podrobnější 
informace při zakoupení vstu-
penky nebo na telefonních čís-
lech 558 609 192, 777 921 809 
nebo prostřednictvím e-mailu 
trhyfm@frydekmistek.cz. 

Farmářovou stezku pořádá 
Statutární město Frýdek-Místek, 
které je organizátorem Beskyd-
ských farmářských trhů, ve spo-
lupráci s Beskydským informač-
ním centrem Frýdek-Místek.

Farmářova stezka za prodejci

Strážníci městské policie 
nabízejí od začátku srpna 
značení jízdních kol, elektro-
kol a koloběžek syntetickou 
DNA, která má odradit zloděje 
od jejich krádeží. Zájem o tuto 
službu je tak velký, že již nyní 
docházejí sady na značení a 
je nutné objednat další. Jejich 
výroba trvá zhruba tři týdny. 
Značení kol bude na pár dnů 
přerušeno a pokračovat bude 
opět od poloviny září.

„Při objednávce sad na zna-
čení jízdních kol jsme vycházeli 
ze zkušeností ostravských kole-
gů, kteří v loňském roce označili 
syntetickou DNA něco přes šest 

stovek kol. My jsme již po osmi 
dnech označili tři sta kol a byli 
jsme nuceni objednat další zna-
čící sady. Jejich výroba trvá ně-
kolik týdnů, protože mikrotečky v 
syntetické DNA musí obsahovat 
speciální kód vyčleněn pro naše 
město,“ vysvětlil ředitel strážníků 
Milan Sněhota a zároveň upo-
zornil, že od září dojde ke změ-
ně termínů značení jízdních kol.

Značení jízdních kol v září a 
říjnu se bude konat již jen jed-
nou týdně, a to každé pondělí 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 
hodin. Naopak přibude jeden 
víkendový termín v měsíci, který 
bude dodatečně upřesněn.

Novinkou pak bude také po-
řadník na tuto službu. Zájemci se 
do něj budou moci zapsat v den 
značení kol v Kontaktním centru 
prevence v křížovém podchodu. 
Časové intervaly budou odstup-
ňovány po 10 minutách.

Od listopadu se nebude 
značení kol provádět. „Důvo-
dem je zejména skutečnost, 
že kolo musí být při značení 
syntetickou DNA čisté a suché 
a poté by nemělo 24 hodin přijít 
do styku s vodou, aby označe-
ní bylo nepoškozené a trvalé,“ 
vysvětlil Milan Sněhota s tím, 
že značení kol bude obnoveno 
opět na jaře.

Město musí dokoupit sady na značení jízdních kol

EVIDENCE KOL: O ochranné mikrotečky byl mimořádný zájem. 
Foto: Petr Pavelka

ZNAČENÍ KOL V ZÁŘÍ A ŘÍJNU:
KDE? Kontaktní centrum pre-
vence – křížový podchod v Míst-
ku (u náměstí Svobody).
KDY? Pondělí od 8.30 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Víkendové termíny budou doda-
tečně upřesněny a v předstihu 
zveřejněny na webu města.
Co mít s sebou? Občanský prů-
kaz, popř. doklad o nabytí kola. 

V případě, že doklad o nabytí 
kola již občan nemá, podepíše 
na místě čestné prohlášení o na-
bytí kola do svého vlastnictví. 
Pořadník: Vyvěšen v den značení 
kol v Kontaktním centru prevence.
Časové intervaly – po 10 minutách.

Společná aktivita válcovenského sídliště

FOTBAL NA UL. MÍRU: Místní obyvatelé chtějí více volnočasových 
aktivit pro děti.  Foto: Petr Pavelka

který fotbalisty přivítal a akci slav-
nostně zahájil, fandili také radní 
Eva Richtrová a ředitel technic-
kých služeb Jaromír Kohut. 

(Pokračování na straně 10)
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená 
zástupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
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 evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

Vybudujeme adventure golf na Olešné (zážitkový minigolf)Vybudujeme adventure golf na Olešné (zážitkový minigolf)

DĚTI SE VYŘÁDÍ: Atrakce na břehu „moře“ Olešná.  Foto: Petr Pavelka

Vedení města Frýdku-Míst-
ku mělo na začátku voleb-
ního období jasno v tom, že 
chce pokračovat v rozšiřo-
vání možností sportovního a 
rekreačního areálu v lokalitě 
přehrady Olešná, ale původně 
plánované nové zážitky v po-
době adventure minigolfu byly 
nahrazeny projektem, který 
nabídne vyžití širšímu spekt-
ru lidí. V prostoru pod letním 
aquaparkem vyrostlo zbrusu 
nové multifunkční hřiště v du-
chu pirátského světa, které je 
určeno nejen dětem, ale také 
dospělým. 

„Hřiště se skládá ze čtyř částí, 
a to dvou hřišť pro děti, zážitko-
vého hřiště a fitness hřiště. Men-
ší děti se budou moci vyřádit na 
průlezkách, houpačkách, žeb-
řících, lanových sítích, ale také 
na rotační kládě nebo hrazdách 
různých výšek. Chybět nebudou 
ani pískoviště například s ba-
lančním prvkem nebo stínící 
plachtou ve tvaru rybářské lodě. 
Zážitkové hřiště s adrenalinový-
mi prvky je určeno odrostlejším 
dětem, ale i dospělým. Zahrnuje 

velké klouzačky, houpací lana, 
lezecké stěny a lanovou dráhu 
dlouhou 50 metrů,“ přiblížil pri-
mátor Michal Pobucký.   

„Věříme, že využíváno bude 
i fitness hřiště, které současně 
doplňuje velmi využívaný in-
-line okruh přehrady Olešná. 
Nabídne pět cvičebních stanic, 
na kterých budou moci zájemci 
posilovat svá těla, procvičovat 
udržení rovnováhy například na 
balančním disku, provádět kro-
ková cvičení, ale také využít se-
stavu pro klidové nebo dynamic-
ké protahování, které je ideální 
k započetí i ukončení každého 
cvičebního programu. U každé 
z pěti stanic ve fitness zóně je 
informační tabule s grafickými 
návody pro tři úrovně intenzi-
ty cvičení s více než 20 cviky, 
které zvládnou i senioři,“ doplnil 
náměstek primátora Petr Cvik 
s tím, že hřiště je z velké části 
zatravněno a pod herními prvky 
je převážně pryžový povrch, kte-
rý tlumí případný pád.

Hřiště bude osvětlené a pod 
nepřetržitým dohledem stráž-
níků městské policie. Celý jeho 

prostor budou snímat tři pevné 
a jedna dálkově ovladatelná a 
pohyblivá kamera s optickým 
zoomem, které pomohou ochrá-
nit majetek před případnými 
vandaly a v případě úrazu nebo 
zdravotních potíží návštěvníků 
hřiště přispějí k rychlému přivo-
lání pomoci.

Návštěvníkům bude hřiště pří-
stupné po celý rok, ve stejném re-
žimu jako ostatní hřiště ve městě, 
to znamená od dubna do září od 
8 do 20 hodin a od října do břez-
na od 8 do 18 hodin. „Operativně 
mohou být ještě dnes i v budouc-
nu uzavřeny některé části hřiště 
v rámci vegetačních výluk pro 
růst a regeneraci trávníku,“ upo-
zorňuje primátor.

V rámci výstavby hřiště bylo 
vysazeno také 18 vzrostlejších 
stromů, převážně habrů a 166 
kusů keřů, které zvýší estetiku 
celého místa a zároveň mu do-
dají v létě potřebný stín a vláhu. 
Celkové náklady na vybudování 
multifunkčního hřiště pro všech-

ny věkové generace přesáhly de-
set milionů korun, které byly vy-
členěny z městského rozpočtu. 

„Věřím, že multifunkční hřiště 
ještě více pozvedne atraktivitu 
sportovně-relaxačního areálu 
Olešná, který již nyní nabízí mno-
ho možností vyžití. Rodiny s dět-
mi zde mohou využít krytý i letní 
aquapark, přenocovat ve stanu 
v autokempu, ugrilovat si maso 
nebo opéct párky a příjemně 
posedět u nově vybudovaných 

ohnišť. Mohou se také vykoupat 
v přehradě, půjčit si vodní šla-
padlo, zajezdit si na surfu nebo 
na plachetnici anebo vyrazit na 
oblíbený okruh kolem přehrady, 
který je vhodný pro bruslaře, 
cyklisty i pro pěší. Všem nabízí 
krásný výhled na Beskydy a na 
jejich královnu Lysou horu,“ uza-
vřel primátor Pobucký s tím, že 
nově vybudované hřiště je dal-
ším zpestřením pro návštěvníky 
areálu Olešná.  (pp)

PIRÁTSKÝ SVĚT: Prostor pro nejmenší.  Foto: Petr Pavelka 



5 Srpen 2014MHD zdarma



6 Srpen 2014

fotbal mládeže

 
z atletiky

Sport

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Extraliga házené mužů
Sportovní hala 6. ZŠ, Pionýrů 400 v Místku

Neděle 7. 9. v 17 hodin – SKP Frýdek-Místek – Sokol HC Přerov 
Neděle 21. 9. v 17 hodin – SKP Frýdek-Místek – HC Zlín

Fotbalový los
 FK Pardubice MFK FM 10.15 h (Pardubice) 13.09.
 MFK FM Viktoria Žižkov 16.30 h (Stovky) 20.09.
 FC Fastav Zlín MFK FM 19.00 h (Letná) 27.09.
 MFK FM FK Varnsdorf 16.00 h (Stovky) 04.10.
 Baník Sokolov MFK FM 10.15 h (Sokolov) 11.10.
 MFK FM MFK Karviná 15.30 h (Stovky) 18.10.
 MFK FM 1. SC Znojmo 14.30 h (Stovky) 25.10.
 Ústí nad Labem MFK FM 18.00 h (Ústí) 31.10.
 MFK FM Baník Most 14.00 h (Stovky) 08.11.
 FK Fotbal Třinec MFK FM 10.15 h (Třinec) 15.11.
 MFK FM SK Sigma Olomouc 13.30 h (Stovky) 22.11.

Duel 3. kola Poháru FAČR 
MFK Frýdek-Místek s ligovým 
Baníkem Ostrava se měl pů-
vodně odehrát v sobotu 6. září 
od 17 hodin. Na žádost ostrav-
ského klubu (někteří ostravští 
hráči do 21 let si plní repre-
zentační povinnosti) se tedy 

bude zápas hrát o den později.
Termín je tedy v neděli 7. 9. od 

17 h. na stadionu ve Stovkách.
Vstupné na toto pohárové utkání:

- muži 100 Kč
- ženy, důchodci, studenti, ma-

jitelé průkazů ZTP a ZTPP 50 Kč
- majitelé permanentních vstu-

penek mají vstupné již hrazeno 
v rámci zakoupení samotné 

permanentky
- děti do 15 let vstup zdarma
Vzhledem k tomu, že se na 

utkání očekává vyšší návštěva 
fanoušků obou klubů, otevřou se 
pro diváky pokladny již v 15 hodin.

Pohár s Baníkem o den později

Blanickým rytířům z Vla-
šimi jsme dokázali oplatit 
porážku z konce jarní části 
sezony, kdy ve Stovkách vy-
hráli Petrželovi svěřenci 2:0. 
Stejným poměrem skončilo 
utkání i na hřišti soupeře.

Obě mužstva byla od prvních 
minut ofenzívně naladěná, ale v 
počátku utkání se do šancí do-
stávali výhradně jen hráči Lipiny. 
Přestože se 591 diváků do polo-
času branky nedočkalo, museli 
být fanoušci obou táborů spokoje-

ni, hrál se nadprůměrně ofenzivní 
fotbal. Až ve 48. minutě bylo na 
naší lavičce veselo. Malý-velký 
muž Mozol dává branku přímo 
z rohu, gólman Rondzik si může 
sypat popel na hlavu - 0:1. Po ho-
dině hry se naši fanoušci mohou 
radovat podruhé. Talián posunul 
míč na Mozola, ten jako by si 
vzpomněl na své galapředstavení 
ještě z MSFL v Prostějově. Venca 
prosvištěl kolem obránců Vlašimi 
a jeho milimetrový centr chladno-
krevně zužitkoval Matúš - 0:2! 

Skvělý Mihalek pochytal 
všechny šance domácích, a 
tak si hosté zaslouženě odváží 
tři cenné body z horké vlašim-
ské půdy. K výhře se vyjádřil 
Jan Žídek: „Za výhru jsme moc 
šťastní, podali jsme zodpověd-
ný výkon a zaslouženě vyhráli. 
Domácí měli taky nějaké šance, 
ale myslím, že jsme chtěli vyhrát 
víc než domácí. Body musíme 
ale potvrdit v utkání s Kolínem a 
ukázat, že se zlepšujeme zápas 
od zápasu.“

První výhra přišla na hřišti Vlašimi
FC GRAFFIN VLAŠIM – MFK F-M 0:2 (0:0)

V nelehké situaci se hráči 
MFK nacházeli před tímto utká-
ním, na našem bodovém kontě 
byla totiž nula a i šest inkasova-
ných branek ve dvou utkáních. 
To vše nevěstilo nic pozitivní-
ho. Nakonec ale zbývaly pouhé 
tři minuty do konce, když nás 
táborský kapitán Mráz připravil 
o cenné vítězství.

Hráči předváděli enormní na-
sazení, kvalita hry se výrazně 
zlepšila a i změna rozestavení 

na 4-4-2 potěšila opět skvělé fa-
noušky. Ve 23. minutě si mohli i 
zakřičet gól. To zpětnou přihráv-
ku Pribuly zužitkoval kanonýr po-
sledních dnů Talián a Lipina ved-
la 1:0, a to naprosto zaslouženě. 
Další branku mohli v rozmezí 29. 
a 30. minuty přidat postupně Ží-
dek, Uškovič, Matúš a Talián, 
jenže stav 1:0 bohužel trvá. Gól 
do šatny mohl táborským hráčům 
přidat Mozol, jeho střela jen o 
centimetry minula branku.

Ve 47. minutě Matúš z jasné 
gólovky netrefil branku. V 53. 
minutě Uškovič branku sice tre-
fil, rozvlnil i síť, ale branka uzná-
na nebyla. Táborsko v závěru 
přeskupilo řady, chtělo si vytvořit 
šance, ale především naši sto-
péři Uvíra s Literákem do ničeho 
hostující hráče nepustili. Když už 
to vypadalo na první vítězství v 
tomto ročníku, přišla nešťastná 
87. minuta a Mráz srovnal na 
nezasloužených 1:1.

O výhru jsme přišli v samém závěru
MFK F-M – FC MAS TÁBORSKO 1:1 (1:0)

DOROST
1. SK Prostějov - mladší 

dorost U16 0:0 (0:0)
Utkání se pro vydatný déšť 

nakonec nedohrálo.
1. SK Prostějov - mladší 

dorost U17 4:2 
Velička, Šafner

mladší dorost U17 - Fotbal 
Třinec 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 

Otipka, Pitucha
mladší dorost U16 - Fotbal 

Třinec 5:1 (3:1) 
Kutáč, Mrkvička, Janša, Pánek, 

V. Vokoun
Frýdlant n. O. muži - starší 

dorost U19 5:2 (2:1) 
Belej, J. Macíček

MFK Vítkovice - starší dorost 
U19 0:3 (0:0) 

Račev 2, Kahánek
mladší dorost U17 - Baník 

Ostrava 1:5 (1:3) 
Pitucha

mladší dorost U16 - Baník 
Ostrava 6:1 (3:1) 
Janša 5, Křenek

ŽÁCI
mladší žáci U13 - SFC Opava 

10:1 (4:0) 
K. Merta 3, Šigut 2, Bystřičan 2, 
Zrůnek, J. Mikulenka, M. Merta
mladší žáci U12 - SFC Opava 

5:7 (3:3) 
Jurga 2, Marciňa, Hrabec, Vyvial
1. BFK Frydlant n. O. - starší 

žáci U14 0:11 (0:6) 
Andreas Akritidis 3, D. Maceček 

2, Krajčo 2, Fulnek, Kováč, 
Song, Poloch

starší žáci U15 - Vikt. Přerov 
3:0 (1:0) 

Buchlovský, Ostrák, Kožušník 
(Dryák)

starší žáci U14 - Vikt. Přerov 
11:1 (4:1) 

D. Maceček 3, Kováč 2, Kubáň 
2, Song, Žák, Křenek, Forch

Vikt. Přerov - mladší žáci U13 
3:9 (0:3, 2:1, 1:3, 0:2) 

Hrušovský 4, Šimečka 3, Šigut, 
Strkač

Vikt. Přerov - mladší žáci U12 
3:13 (3:5) 

Jurga 2, Boček 2, Mikulenka 2, 
Śmiga 2, Marciňa 2, Kulhánek, 

Klimeš, Vyvial
mladší žáci U13 - Expono Steel-
force Cup v Hranicích (1. místo)
Výsledky FM: - MFK Vítkovice 0:1 
(vlastní), - Sokol Ústí u Vsetína 
2:0 (Koliba, Zrůnek), - SK Hranice 
B 8:0 (Mohyla 2, Hammer 2, K. 
Merta, Mikulenka, Byrtus, Koliba), 
- Sigma Olomouc U12 A 3:2 (Mo-
hyla 2, K. Merta), - SK Prostějov 
3:2 (Koliba 2, Byrtus). Semifinále: 
FM - 1. FC Slovácko 3:0 (Mohyla 
3). Finále: FM - Sigma Olomouc 
U12 A 2:0 (Koliba, Mohyla).
Konečné pořadí turnaje: 1. MFK 
Frýdek-Místek, 2. Sigma Olo-
mouc U12 A, 3. FC Slovácko
Nejlepším hráčem turnaje byl 
zvolen náš Matyáš Mohyla.

MFK Vítkovice - starší žáci 
U15 0:3 (0:2) 

Buchlovský, Hajnoš, Ostrák
MFK Vítkovice - starší žáci 

U14 1:2 (1:0) 
Fulnek (Krajčo), Fulnek (Kubáň)
mladší žáci U13 - Val. Meziří-

čí 23:2 (10:2)
Mohyla 5, Hrušovský 4, K. Merta 
3, Zrůnek 3, Packo 2, Byrtus 2, 
Koliba, Šigut, Brojač, Kaszper
mladší žáci U12 - Val. Meziří-

čí 14:1 (8:1) 
Boček 4, Śmiga 3, Jurga 2, 

Marciňa 2, Šeba, Murín, Hrabec
1. FC Slovácko - starší žáci 

U15 5:1 (4:1) 
M. Fukala

1. FC Slovácko - starší žáci 
U14 1:1 (1:1) 

Krajčo (Kubáň)
mladší žáci U13 - SK Hranice 

9:1 (4:1) 
Byrtus 2, Gogola 2, Hrušovský 
2, Bystřičan, K. Merta, Mohyla
mladší žáci U12 - SK Hranice 

18:2 
Boček 5, Jurga 5, Śmiga 3, Kul-

hánek 2, Rehwald 2, Hrabec.

Kateřina Siebeltová 9.
na mistrovství ČR

Na vítkovickém stadionu se 

sešli nejlepší atleti na Mistrov-
ství České republiky mužů a 
žen. Ve startovním poli hájila 

naše barvy Kateřina Siebeltová 
v běhu na 400 m překážek. Ve 
svém rozběhu obsadila páté 
místo a čas 65.25 s bohužel na 
postup do finále nestačil. Kate-
řina obsadila první nepostupo-
vé, tedy deváté místo.

„Vědecká“ atletika
Třicet šest mladých atletů 

vyrazilo na „Vědeckou výpravu“ 
na jižní Moravu do Bučovic. V 
prostředí Ždánického lesa tým 
vědců zkoumal schopnosti růz-
ných lidských skupin. A tak za 
pomoci stroje času museli své 
schopnosti prokázat pralidé, 
Vikingové, samurajové, rytíři, 
indiáni a Římané nejen ve svém 
období, ale také v jiných stale-
tích a v jiných částech světa.

www.atletikafm.cz

Dva zástupce měl frýdec-
ko-místecký Tennispoint na 
MČR družstev staršího žac-
tva, které se odehrálo v Ra-
kovníku. V dresech rožnov-
ského klubu, který pro letošní 
rok nejlépe sdružil výkvět se-
verní Moravy, nastupoval pro-
ti republikové špičce Patrik 
Pavelka a Valerie Ungersböc-

ková. V týmu byl také Cyril 
Šlachta (TK Etiam), který rov-
něž pochází z Frýdku-Místku.

Tým nejprve v důležitém 
zápase předkola (kdo prohrál, 
jel domů) zdolal Benátky nad 
Jizerou, takže si vysloužil po-
byt až do neděle a souboje o 
konečné umístění.

(Pokračování na straně 7)

Tennispoint na MČR družstev

MČR DRUŽSTEV: Valerie Ungersböcková.  Foto: Petr Pavelka
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Příprava na novou sezónu 
je v plném proudu. Již od za-
čátku srpna, kdy začaly kon-
diční tréninky, se hráči volej-
balového klubu ŠSK Beskydy 
pomalu ale jistě připravují na 
zátěž, kterou přinesou nároč-
né zápasy v průběhu právě za-
čínající sportovní sezóny. Do 
programu bylo kromě atletické 
přípravy, kondičních tréninků 
a potřebné regenerace zařaze-
no také tradiční soustředění.

To letos proběhlo ve spolu-
práci s SVČ Klíč Frýdek-Místek 
a za účasti tří klubů – ŠSK Be-
skydy, ŠSK Ostrava a VK Frý-
dlant n. O. ve sportovním areálu 
Gymnázia v Bílovci. Toto léty již 
ověřené místo poskytuje přesně 
takové zázemí, které trenéři pro 
práci s mladými volejbalovými 
nadějemi potřebují. K dispozici 
je zde několik hřišť s umělým po-
vrchem, hřiště na beachvolejbal, 
tělocvična, posilovna i bazén, 
který zajistí potřebnou regenera-
ci po vydatných výkonech.

Letošní soustředění bylo díky 
spolupráci tří klubů výjimečné. 
Vypracovat harmonogram pro 
98 volejbalistů bylo velmi nároč-
né, ale zkušený tým trenérů to 
zvládnul na výbornou. A nejen 
to – naopak se povedlo vytvořit 
nová a utužit stará přátelství, 
což neodmyslitelně k takovým-
to akcím patří. 

Každý den začínal budíčkem 
a rozcvičkou. Dopolední i odpo-
lední tréninky pak byly zaměřeny 
na kondici, volejbalovou techni-

ku především bagru a útočného 
úderu a na hru v poli. Důležitou 
součástí byly také turnaje v mini-
volejbale trojic i šestkovém volej-
bale. Jak již bylo zmíněno, kvalitní 
regenerace byla také nedílnou 
součástí celého soustředění, pro-
to byl neustále v permanenci také 
bazén a ke slovu přišly i masáže 
přímo v areálu. Pro některé mlad-
ší hráče to byl mimořádný zážitek 
a jejich první masáž v životě.

Že nejen sportem živ je 
člověk, se potvrdilo zejména 
při společenských večerech. 
Úspěch měl i filmový i ten se 
společenskými a stolními hrami. 
Atmosféra byla výborná, dokon-
ce padaly zajímavé sázky hráčů 
proti trenérům, třeba o zmrzlinu. 
Kdo vyhrál, nebylo nakonec vů-
bec důležité, na zmrzlině si po-
chutnali všichni.

Nyní již jednotlivé tréninkové 
skupiny dále pokračují se svými 
trenéry v přípravě na sezónu po-
dle tréninkových plánů. Všichni 
věří, že kvalitní příprava přinese 
kvalitní výsledky v nové sezóně.
Trenérský tým společné kondič-
ní přípravy ŠSK Beskydy, ŠSK 

Ostrava a VK Frýdlant n/O:
Trenéři juniorů – Jan Kapera, 

Jan Hečko
Trenér kadetů – Michal 

Provazník
Trenéři SŽ – Lukáš Drastich, 

Nikola Němcová, Pavel Zeman, 
Hana Valová

Trenéři MŽ – Werner Cigán, 
Michaela Cigánová

Hlavní trenér žactva – Rado-
van Podola

Kondiční trenér – Adam Gřunděl
Zdravotnice – Michaela Drabi-

nová, Veronika Gajdošová

Tennispoint na MČR družstev
(Pokračování ze strany 6)

Ve čtvrtfinále se postavil 
nejvýše nasazenému Agrofertu 
Prostějov, a i když nikdo z týmu 
nedokázal zvítězit, všichni se-
hráli nad očekávání dramatické 
zápasy, kdy vysoký favorit mu-
sel v některých případech oprav-
du zabrat. V dalších zápasech 
o umístění nejprve tým porazil 
Cheb těsně 5:4 a pak opačným 
poměrem prohrál s Vysočany 
boj o pátou příčku, ale to už byl 
oslaben o dívčí jedničku týmu 
Izabellu Bilecovou, takže ani 

dva získané body Patrika Pa-
velky nestačily. „Pro všechny to 
byla skvělá zkušenost konfron-
tovat se nejen s českou špičkou, 
ale i hráči, kteří něco znamenají 
v evropském měřítku. Patrik se 
předvedl na hranici svých mo-
mentálních možností, když zís-
kal tři cenné singlové výhry, a i 
umístění týmu je za daných okol-
ností, při nadupaných pražských 
týmech, zřejmě maximum,“ hod-
notil trenér Jiří Vykoukal, který 
tým vedl spolu s Jaromírem Mrlí-
kem z Rožnova.  (pp)

Úspěšná Beskydská šachová škola

ZUZANA GŘESOVÁ: Doslova fantastického úspěchu dosáhla tepr-
ve dvanáctiletá Zuzana Gřesová, která na turnaji ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště porážela dospělé hráče s o mnoho vyšší ša-
chovou výkonností, než je její.

Členové Beskydské šacho-
vé školy o prázdninách neza-
háleli a aktivně se zapojili do 
turnajových aktivit. Na všech 
sbírali sportovní úspěchy, nej-
více byli sportovně vidět na 
mezinárodním mládežnickém 
turnaji „Bezměrov OPEN“ a na 
mezinárodním OPEN turnaji 
„Staré Město 2014“.

Celkem devatenáct členů 
BŠŠ pod vedením trenérů Karla 
Plisky a Zdeňka Holeksy starto-
valo ve dnech 17.-20. července 
v turnaji OPEN U13 v rámci me-
zinárodního šachového festivalu 
mládeže Bezměrov 2014. Naši 
mládežníci ukázali v konkurenci 

63 hráčů z BEL, CZE, ISL, POL 
a SVK svou šachovou sílu a 
vybojovali osm medailí za 4x 1. 
místo, 3x 2. místo a 1x 3. místo! 
Celkové 1. místo v turnaji obsa-
dila Zuzana Gřesová a 2. místo 
vybojoval Petr Gnojek. Své ka-
tegorie vyhráli: H7 - Marek Fizer, 
H9 - Petr Gnojek, D13 - Zuzana 
Gřesová, 2. místa získali v H13 
- Filip Haška a H9 - Richard 
Stalmach, 3. místo obsadila v 
D9 - Natálie Szusciková. Všichni 
uvedení si zvýšili hodnotu svého 
ELO (osobní ohodnocení šacho-
vé síly hráče) a potvrdili, že pro-
pracovaný systém tréninkového 
procesu v Beskydské šachové li – Filip Kaňák, Matěj Kuchař, 

Patrik Štěpán, Matěj Svoboda, 
Marek Miča, Lucian Vantuch a 
Ondřej Nytra. Jak viděl výkony 
našich nadějí šéftrenér BŠŠ me-
zinárodní mistr Stanislav Jasný? 
„Naši členové dokazovali zlep-
šenou výkonnost svými výkony 
kolo co kolo. Drtivá většina z 
nich sehrála spoustu zajímavých 
partií, ve kterých nasbírali mno-
ho cenných zkušeností. Výsled-
ky se převážně pohybovaly nad 
aktuální úrovní jejich ELO. Přes-

to jsem viděl na šachovnicích 
těch bodů ještě mnohem více. 
Pochvalu za přístup a reprezen-
taci si naši členové rozhodně 
zaslouží. Dělám to zřídka, ale 
nelze nevyzdvihnout výkon Zu-
zany Gřesové, který budiž pro 
ostatní motivací k tréninku. Ono 
to pak jde.“

Děkujeme realizačním tý-
mům, trenérům a především 
všem hráčům Beskydské šacho-
vé školy za výbornou reprezen-
taci Frýdku-Místku.

Skalice žila v sobotu 9. srp-
na soutěží v požárním útoku 
„Skalický kopec“. O putovní 
pohár primátora města sou-
těžilo 31 týmů dobrovolných 
hasičů z celého kraje. Letošní 
7. ročník se vydařil domácím 
dobrovolným hasičům ze 
Skalice, kteří zvítězili v muž-
ské i ženské kategorii. 

„V kategorii mužů zvítězilo 
domácí družstvo ze Skalice, 
stříbro putovalo do Fryčovic a 
bronz do Hájova. Také v katego-
rii žen zvítězilo družstvo ze Ska-

lice, druhá příčka patřila Vyšním 
Lhotám a třetí Pstruží,“ upřesnil 
starosta skalických hasičů René 
Pardubický s tím, že skvělý byl i 
výkon více jak dvou set diváků, 
kteří vytvořili úžasnou atmosfé-
ru a povzbudili soutěžící k ještě 
lepším výkonům. 

Organizátoři akce zajistili také 
bohaté občerstvení a připravili do-
provodný program. Na děti čekal 
skákací hrad, malování na tvář 
nebo malování nehtů. Dospělí si 
večer užili na taneční zábavě. 

Příští rok jste opět zváni.

ŠSK Beskydy nezahálí ani o prázdninách

škole přináší neustále nové a 
nové talenty a jejich výrazný vý-
konnostní růst.

Šestnáct hráčů BŠŠ startova-
lo ve dnech 8.-16. 8. na šacho-
vém turnaji FIDE OPEN Staré 
Město 2014. Naši výpravu vedli 
trenéři mezinárodní mistr Stani-
slav Jasný a Zdeněk Holeksa. 
V konkurenci 148 hráčů ze čtyř 
zemí AUT, CZE, POL a SVK si 
v desetikolovém turnaji nejlépe 
vedl junior Jiří Kozel, který ob-
sadil 17. místo, když dokázal 
zvítězit i nad velmistrem Tallou 
z Ostravy a výrazně si polepšil 
oproti svému nasazení. Avšak 
největší pozdvižení v řadách 
odborníků i šachové veřejnos-
ti vyvolala předvedená hra a 
sportovní výsledek dvanáctileté 
Zuzany Gřesové, která ziskem 
6,5 bodu obsadila celkové 24. 
místo (nasazena jako hráč č. 
103). Zuzka sehrála svůj životní 
turnaj a je nejen pro Beskydskou 
šachovou školu, ale i pro čes-
ký šach velkým příslibem pro 
budoucnost. Z řad mládeže na 
sebe nejen bodovými zisky, ale 
i předvedenou hrou upozorni-

Skaličtí hasiči vyhráli 
soutěž v požárním útoku 
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ESTETIKA
Kurz základy kresby 

Věk: od 15 let a dospělí
V průběhu kurzu se seznámí-
te s technikou kresby tužkou, 
úhlem a rudkou. Naučíte se 
základům stavby obrazu a kom-
pozice. Kurz bude rozdělen do 
čtyř částí – kresba zátiší, kde si 
osvojíte základy perspektivy, vy-
jádření různých struktur materiá-
lů touto technikou a hru světla a 
stínu. Tyto dovednosti rozvinete 
v dalších částech věnovaných 
figurální kresbě a studii archi-
tektonického prostoru. V závěru 
využijete všechny osvojené do-
vednosti v plenéru.

Kurz základy malby
Věk: od 15 let a dospělí

Technologie malby. Naučíme 
se od základů, jaké správné 
podklady používat, co je to 
podmalba, imprimitura, izolace. 
Dozvíte se, jak si zvolit vhodné 
štětce, špachtle a další pomůc-
ky, systém práce s barvou na 
paletě, způsoby, jak dosáhnout 
jemných barevných přechodů, 
světelných efektů, struktur, iluze 
prostoru, jak ztvárnit různé ma-
teriály a textury s využitím olejo-
vých a akrylových barev.  

Kurz kresby a malby pro 
pokročilé

Věk: od 15 let a dospělí
Zde si prohloubíte své znalosti a 
zdokonalíte se v obou technikách. 
Kurz je určen pro zájemce, kteří 
se již věnují kresbě a malbě a po-
třebují si rozšířit své dovednosti.  

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, práci 
s Big shotem, decoupage, fimo 
a mnohé další.  

Šperkování
Věk: od 9 let

Úvod do šperkařské tvorby, vý-
roba originálních šperků z roz-
ličných materiálů – korálky, šitý 
šperk, fimo, keramika, smršťo-
vací fólie apod.  

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.  

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. 

Paleta 2 (starší)
Věk: 10 – 14 let

Děti se seznámí se základními 
principy kresby a malby, naučí 
se kombinovat techniky, poznají 
principy kresebného zobrazení 
geometrických 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. 

Pedig
Věk: dospělí

V tomto kurzu vás čeká pletení 
z pedigu, získáte znalosti z dru-
hů pletení. Vyrábět můžete růz-
né druhy užitkových věcí, jako 
jsou tác, koš, ošatka, truhlík, 
květník atd.  

Pletení
Věk: od 15 let a dospělí

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

Keramika 1 (mladší)
Věk: 6 – 10 let

V kroužku Keramika I. se děti se-
známí se základními principy ke-
ramické tvorby. Získají zkušenosti 
s využitím nejrůznějších tvarova-
cích hmot, glazur, oxidů a engob. 
Práce s plátem, hádky, odlévání, 
základy prostorové tvorby. 

Keramika 2 (starší)
Věk: 10 – 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 zájemci 
naučí pracovat s plátem, modelo-
vat, odlévat, glazovat a vyzkouší 
si točení na kruhu. Kurz: 5 lekcí. 

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. 

Žurnál
Věk: od 8 let

Láká vás prostředí mediálních 
prostředků? Rádi píšete a sdělu-
jete své dojmy ostatním? Pojď-
me společně vytvořit jedinečné 
noviny. Budeme připravovat 
zajímavé reportáže a zprávy z 
aktuálního dění v našem městě, 
úvahy o rozličných tématech a 
rubriky dle vašich zájmů. 

POHYB A TANEC 
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. 

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 tak roz-
vinou své pohybové dovednosti 
a koordinaci celého těla. 

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: 4 – 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 
určen náš kroužek Street dance, 
tzv. pouliční tanec. Naučíte se 
základy breakdance, popping, 
locking, hip hop new style a 
house dance. 

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 začátečníky, za-
měřený 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. 
Brazilské Jiu Jitsu (mladší)

Věk: 3 – 7 let
Bojové umění, úpolový sport 
a sebeobranný systém. Ten-
to kroužek je věnovaný vše-
strannému rozvoji pohybových 
schopností, mezi něž patří i 
základní gymnastická průprava. 
Výuka probíhá především skr-
ze hru. Děti se naučí respektu 
k ostatním dětem a k trenérovi, 
jakožto vyšší autoritě. Uvědomí 
si hodnotu vlastního zdraví a vy-
budují si návyky zdravého způ-
sobu života. V neposlední řadě 
dítě získá výborné návyky pro 

sebeobranné situace. 
Brazilské Jiu Jitsu (starší)

Věk: 8 – 13 let
Bojové umění, úpolový sport a 
sebeobranný systém. Děti jsou 
vedeny k disciplíně a rozvoji zá-
kladních pohybových schopností 
a dovedností na gymnastické a 
atletické bázi. Kromě jiného se 
děti naučí sebeobraně. Výuka 
dvě hodiny týdně směřuje k 
tomu, aby dítě mohlo své schop-
nosti a dovednosti zúročit na zá-
vodech pro děti. Díky tomu, že 
BJJ je bezúderové bojové umě-
ní, není dítě vedeno k agresi. 

Skokani
Věk: 8 – 12 let

Myslíte si, že umíte skákat přes 
švihadlo? Vyzkoušejte si nový 
kroužek, který spojuje hravost, 
cit pro rytmus, fyzickou kondici 
a týmovou spolupráci. Trikové 
skákání přes švihadla, společné 
choreografie a spousta zábavy – 
to jsou Skokani. 

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. 

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, 

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

k jednotlivým kroužkům a kurzům budou k dispozici během 
září 2014. Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz, na 

kterých najdete informace o cenách, termínech apod. 
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pracujeme s busolou a učíme se 
signalizovat různými způsoby. 
Pořádáme letní stanový tábor a 
zimní tábor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou za jeden 
provaz, a od roku 1998 jsme čle-
ny Asociace TOM ČR.  

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let

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 
dokáže zlepšit vaši tělesnou kon-
dici, držení těla a pohybovou ko-
ordinaci. Zlepšuje sílu a flexibili-
tu, ovlivňuje i ty nejhlubší svalové 
vrstvy a tvaruje tělo. 

Zdravotní cvičení (dospělí)
Věk: dospělí

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

TECHNIKA  
Plastikový modelář

Věk: 9 – 17 let
Pro všechny se zájmem o plastiko-
vé nelétající modely, bojovou tech-
niku apod. Naučíte se zručnosti, 
přesnosti, trpělivosti a seznámíte 
se s dějinami leteckého průmyslu.  

Základy elektroniky
Věk: 10 – 15 let

V kroužku vás seznámíme se 
základy elektroniky. Naučíme vás 
vše potřebné o elektronických 
součástkách, o výrobě plošných 
spojů a jejich osazování součást-
kami a správnému pájení. Budete 
provádět základní měření a nasta-
vování elektronických obvodů.
Kroužek bude probíhat v od-
borné učebně na Střední škole 
elektrostavební a dřevozpracu-
jící ve Frýdku-Místku.

Základy programování
Věk: 10 – 15 let

Základy programování v jazyce 
C#. Tento jazyk je dnes světo-
vě užívaným jazykem a spolu s 
jazykem Java se učí na všech 
vysokých školách přírodověd-
ného i technického směru. 
Zvládnutí základů tohoto jazy-
ka je určitě vědomostní přínos 
a bonus pro jeho další studium 
na střední nebo i vyšší škole. 
Může být dobrým začátkem pro 
žáky 2. stupně ZŠ pro případné 
rozhodování se pro volbu po-
volání. Profese programátora 
je dnes stále vyhledávaná a je 
dobře oceněna. 

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, 
zlatokopem, pirátem, osadní-
kem, králem, stavitelem …  

JAZYKY 
Angličtina pro nejmenší

Věk: 5 – 7 let
Nejrozšířenější jazyk je dětem 
prezentován zábavnou formou 
ve skupině. Lektor využívá her 
k osvojení základních jazyko-
vých dovedností. 

Angličtina 
Věk: 12 – 15 let

V kurzu si osvojíte či zdoko-
nalíte jazykové dovednosti z 
angličtiny. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců.  

Němčina 
Věk: 12 – 15 let

V kurzu si osvojíte či zdoko-
nalíte jazykové dovednosti z 
němčiny. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců. 

Ruština
Věk: 12-15 let

V kurzu si osvojíte či zdokonalí-
te jazykové dovednosti z ruské-
ho jazyka. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců. 

Španělština 
Věk: 12 – 15 let

V kurzu si osvojíte či zdokonalí-
te jazykové dovednosti ze špa-
nělštiny. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců. 

Angličtina – začátečníci 
(dospělí)

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

Angličtina – pokročilí 
(dospělí)

Věk: dospělí
Prohloubíte si znalosti anglické 
gramatiky a konverzace. Výuka 
dle učebnice Aj pro samouky.  

Němčina – (dospělí)
Věk: dospělí

V kurzu si osvojíte či zdokonalíte 
jazykové dovednosti z němčiny – 
konverzace, gramatika. Vytvoření 
skupin dle pokročilosti zájemců. 

Ruština – (dospělí)
Věk: dospělí

V kurzu si osvojíte či zdoko-
nalíte jazykové dovednosti z 
ruského jazyka – konverzace, 
gramatika. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců. 

Španělština – (dospělí)
Věk: dospělí

V kurzu si osvojíte či zdoko-
nalíte jazykové dovednosti ze 
španělštiny – konverzace, gra-
matika. Vytvoření skupin dle 
pokročilosti zájemců. 

PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ 
ZKOUŠKY

V těchto kurzech se připravíte 
na složení maturitní zkoušky, 
projdete si okruhy témat po-
třebných k maturitní zkoušce a 
gramatiku, která je s ní spojená.

Angličtina
Němčina
Ruština 

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. 

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 obdr-
žíte osvědčení, které lze využít 
jako přílohu 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. 

Minikuchtíci
Věk: 5 – 7 let

Nový kroužek vaření a pečení 
pro předškolní děti. Máte doma 
dítko, které rádo pomáhá v ku-
chyni? Pošlete ho k nám. Naučí 
se základům vaření, seznámí se 
se zásadami zdravé životosprá-
vy, s etikou stolování a s jednot-
livými surovinami. To vše v bez-
pečném prostředí naší výukové 
kuchyňky.  

Kuchtíci (začátečníci)
Věk: 7 – 12 let

Kroužek pro všechny děti, 
které by rády pronikly do tajů 
kulinářského umění. Budeme 
vařit a péct nejrůznější dobro-
ty, seznamovat se s chutěmi a 
vůněmi pokrmů, se zásadami 
zdravé životosprávy a s etiketou 
stolování. 

Kuchtíci (mírně pokročilí)
Věk: 7 – 12 let

Kuchtíci mírně pokročilí na-
vazující na kroužek Kuchtíci. 
Budeme pokračovat v přípravě 
složitějších pokrmů, čekají nás 
výlety za dobrým jídlem a do-
zvíme se mnoho informací o su-
rovinách a zdravé životosprávě. 

RODINNÉ CENTRUM
KLÍČEK 

Cvičení rodičů s dětmi 
s Katkou

Věk: 2 – 3 let, 3 – 4 let
Jednoduchá, zábavná cvičení 
rozvíjející pohybové schopnos-
ti dítěte. Chůze, běh, lezení, 
skoky, házení, chytání a jiné 
dovádivé aktivity. Děti si zvykají 
na pravidelný zdravý pohyb při-
měřený jejich věku a schopnos-
tem. Společně strávený čas dětí 
a rodičů v hravém prostředí pl-
ném impulsů. Současně s dětmi 
se protáhnou i rodiče. 

Rarášci
Věk: 1 – 4 roky

Volná herna je určena pro děti s 
doprovodem ve věku 1– 4 roky, 
ale samozřejmě mohou přijít 
děti mladší i starší. Během do-
poledne mohou využít veškeré 
nabízené hračky a herní prvky 

(kuličkový bazén, motorky, ko-
čárky, tunel, molitanové kostky 
apod., nebo pracovat s pískov-
ničkou, modelínou či barvič-
kami, které jsou dětem stále k 
dispozici. Rodiče mají možnost 
aktivně strávit s dětmi dopoled-
ne a při tom sdílet rozličné infor-
mace s ostatními rodiči. 
K dispozici je kuchyňka – mož-
nost uvařit si čaj nebo kávu, 
ohřát dětem jídlo. 

Kašpárek
Věk: 6 – 10 let

Zahrajeme si divadlo aneb 
„Máme rádi pohádky“.
Těším se na všechny, kteří se 
chtějí postavit na prkna, která 
znamenají svět. Společně si 
zahrajeme pohádku, loutkové 
divadlo. Naučíme se jazykola-
my, zahrajeme si hry, vyrobíme 
si vlastní loutku.
Máš-li tedy chuť tvořit kulisy, 
oživovat loutky, propůjčit hlas 
nebo předvést, co v tobě je, 
přihlas se. 

Tvořílek
Věk: 6 – 10 let

Tvořílek je výtvarný kroužek za-
měřený na výuku nejrůznějších 
moderních kreativních technik. 
Děti si vyrobí vlastní knížku, 
vyzkouší si práci s látkou, pa-
pírem, přírodním materiálem i 
prostorovou tvorbu. Např. kaší-
rování, výroba loutek, quisling, 
razítkování. 

Sovy
Věk: 5 – 8 let

Kroužek je jako stvořený pro 
děti, které rády objevují a zkou-
mají tajemství přírody.
Hravou formou se seznámí 
se zvířaty, rostlinami a jevy v 
přírodě. Budou poznávat pří-
rodu všemi smysly, hrát hry na 
zahradě i v klubovně a tvořit z 
přírodních materiálů. 

Montessori herna
Věk: 1 – 3 let

Děti zde rozvíjí koordinaci a 
kontrolu pohybu jemné moto-
riky, soustředění pozornosti a 
dalších rozumových schopností 
na jednu činnost, pojmenováva-
ní věcí a jevů a rozvíjení slovní 
zásoby, budování prostorové 
orientace, kladný vztah k lidem, 
zvířatům a věcem okolo nás, 
samostatnost a nezávislost. 

Změny vyhrazeny
Sledujte, prosím, propagač-

ní materiály jednotlivých
aktivit, ze kterých se dozví-

te konkrétní informace.
Bližší informace,
přihlášky apod.

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK – telefon: 558 111 777

Web: www.klicfm.cz,
e-mail: info@klicfm.cz
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(Pokračování ze strany 1)
... Na celý průběh dohlížel ko-

misař Agentury Dobrý den,“ refe-
rovala Lucie Talavašková z Bes-
kydského informačního centra, 
které akci pořádalo za finanční 
podpory Statutárního města Frý-
dek-Místek a Moravskoslezské-
ho kraje a pod záštitou primátora 
města Michala Pobuckého.

„Každý rok jsou pro účastníky 
rekordu připraveny také malé od-
měny, aby měli památku na pří-
jemně prožitý den. První ročníky 
obdržel každý účastník připínací 
placku s motivem aktuálního re-
kordu, minulý rok si všichni odná-

šeli pivní sklenice a letos si mohl 
každý účastník odnést svou fo-
tografii s cyklistickou tématikou. 
Je skvělé, že se přišlo tolik lidí 
pobavit a zapsat své město zno-
vu mezi rekordmany,“ hodnotil 
primátor Michal Pobucký akci, na 
níž participovali i městské spo-
lečnosti a organizace.

Celý den však nebyl jen o 
plnění rekordu. Návštěvníci 
akce se mohli zapojit do soutěží 
opět s cyklistickou tématikou či 
do pojídání medových kuliček 
Marlenka. Půjčovnu stylových 
tandemových a retro kol při-
pravila Coolárna, která už se 

prezentovala na akci Frýdek-
-Místek na kole. „Pro děti byly 
připraveny výtvarné dílničky, 
malování na obličej, nafukovací 
atrakce a trampolíny. V průběhu 
dne na pódiu vystoupili Pískomil 
se vrací, klaun Hopsalín, René 
Souček, Fleret, Debbi, Cirkus 
trochu jinak a Pangea – the 
Beatles revival band. Na Bes-
kydských rekordech se předsta-
vily také místní sportovní spolky 
– Storm Beat, Dancepoint, ma-
žoretky Talento, gymnastky pod 
vedením Pavly Raškové a Škola 
Taekwon-do,“ vyjmenovala Lu-
cie Talavašková.  (pp)

Frýdek-Místek znovu rekordní!

Společná aktivita válcovenského sídliště
(Pokračování ze strany 3)

Turnaje se účastnilo pět týmů 
mladých fotbalistů z Frýdku-
-Místku a Ostravy, a to týmy uli-
ce Míru, ulice Křižíkovy a Hutní 
a Ostravy Liščiny a Zárubku. 
Fotbal probíhal v přátelském a 
sportovním duchu. Rozhodčí, 
kterými byli dva ochotní muži 
z lokality, nemuseli udělit žád-
nou červenou kartu. Hráči do-
držovali zásady fair play a hráli 

s velkým nasazením. Všechny 
týmy prokázaly své fotbalo-
vé umění a jejich výkony byly 
vyrovnané, což prokázal i na-
pínavý konec turnaje, kdy o ví-
tězi rozhodl penaltový rozstřel. 
V tom měli více štěstí hráči týmu 
Ostrava-Zárubek. Všichni účast-
níci obdrželi drobné dárky, které 
daroval Magistrát města Frýd-
ku-Místku, technické služby Frý-
dek-Místek TS, senátorka Eva 

Richtrová a podnikatel pan Ku-
řitka. Fotbalový turnaj byl finanč-
ně podpořen z projektu „Podpo-
ra sociálních služeb v sociálně 
vyloučených lokalitách Morav-
skoslezského kraje III“. 

„Rada sídliště Válcoven ple-
chu děkuje všem, kteří se na 
organizaci turnaje podíleli, a 
těší se na další úspěšné akce,“ 
poděkovaly Hana Žurovcová a 
Zuzana Maiwaelderová.

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

INFORMACE o ODPADECH
Jak třídit odpady

Frýdecká skládka, a.s. prová-
dí sběr odpadů ve městě Frýdek-
-Místek a přilehlých obcích pro 
cca 150 tisíc občanů. Je známo, 
že odpady v domácnostech se 
třídí na odpady, které se ukláda-
jí do barevných nádob PAPÍR, 
SKLO, PLASTY, a nevyužitelné, 
nevytříděné odpady, které končí 
v „šedých“ kontejnerech.

Vytříděné odpady z barev-
ných kontejnerů (papír, sklo, 
plasty) jsou sváženy na třídírnu 
v Lískovci u Frýdku-Místku. Zde 
je prováděno dotřídění a expedi-
ce pro jejich další využití. 

Odpady, které jsou ukládány 
do „šedých“ kontejnerů, končí 
na skládce odpadů a jsou dále 
nevyužité. Je obecně známo, že 
některé rodiny odpad v domác-
nostech netřídí a v „šedých“ kon-
tejnerech končí 40-60 % odpadů, 
které se dají vytřídit do barev-
ných nádob a dále využít. Takhle 
nenávratně končí na skládce.

Setkáváme se také s názory 
občanů, proč třídit, že i tak se-
parované odpady z barevných 
kontejnerů jsou sváženy stej-
nými vozidly, kterými se sváží 
netříděný odpad na skládku. 
Stejnými vozidly ano, ale je nut-
né si všimnout, že na vozidle je 
umístěn nápis: „dnes svážíme 
PAPÍR, nebo PLASTY, nebo 
SKLO“ a tento vytříděný odpad 
v žádném případě nekončí na 
skládce, ale je svážen na třídící 
linku v Lískovci.

Jak třídit odpady, co patří a 
co nepatří do barevných nádob.
Nebuďte líní: třiďte správně 
– tento slogan by měl upozornit 
na nejčastější chyby. Například, 
že PET láhve se mají sešlapávat, 
do kontejnerů na sklo nepatří ke-
ramika a zrcadla, do kontejnerů 
na papír by lidé neměli dávat špi-
navý a mastný papír, použité ple-
ny atd. Podrobněji na interneto-
vých stránkách www. jaktridit.cz

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytové prostory – dvě garáže, každá o velikosti 
25 m2 nacházející se v objektu č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a 
nádvoří, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání „Dražby“: 10. 9. 2014 ve 14 hodin.
Místo konání „Dražby“:

Magistrát města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce statutárního města 

Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, Ing. 
Hana Kavková nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, od-
boru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

PAPÍR do
nádob ANO

noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové 
sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, 
sešity, čistý obalový papír a kartón (obaly – krabice) 
od nápojů 

PAPÍR do
nádob NE

uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír zne-
čištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, 
kombinované papírové obaly s plasty a kovovými 
fóliemi

SKLO do
nádob ANO

skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné sklo, velké 
skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být 
čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů 

SKLO do
nádob NE

keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky,
zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, 
tzn. varné sklo

PLASTY do
nádob ANO

PET láhve (od nápojů), plastové obaly, sáčky, fólie, 
plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších 
mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly 
od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů, 
obaly od šamponů, jedlých olejů, aviváží 

PLASTY do
nádoby NE

vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečiště-
né chemickými látkami, minerálními oleji, zbytky po-
travin, obaly od automobilových olejů a chemických 
postřiků, injekční stříkačky, fólie znečištěné zeminou, 
barvivy apod. 

Statutární město Frýdek-
-Místek ukončilo realizaci pro-
jektu „Zefektivnění vzdělávání 
zaměstnanců Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku“, který byl 
spolufinancován z prostředků 
Evropského sociálního fondu 
(ESF) prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a obecního roz-
počtu. Celkové náklady projek-
tu činí 4,3 milionu korun, do-
tace z evropského sociálního 
fondu téměř 3,7 milionu korun. 
Zahájen byl v červenci 2011 a 
ukončen v červnu 2014. 

„Projekt byl rozdělen do dvou 
částí. Obsahem první bylo nasta-
vení systému interních lektorů a 
tvorba interních vzdělávacích kur-
zů akreditovaných ministerstvem 

vnitra, které byly zaměřeny na 
právo a legislativu, konkrétně na 
Doručování ve správním řádu a 
Nový občanský zákoník, dále na 
normativní úpravu písemností a 
také na personální řízení,“ přiblížil 
Pavel Osina, manažer projektu. 
Každý z těchto 4 kurzů absolvo-
valo více než 300 zaměstnanců, 
tedy téměř všichni.

Obsahem druhé části projek-
tu bylo proškolení zaměstnanců 
v externě zajištěných kurzech 
(Strategické řízení a plánování, 
Finanční řízení, Projektové řízení, 
Manažerské vzdělávání vedou-
cích zaměstnanců) a dále odbor-
ných kurzech, týkajících se kon-
krétních činností vykonávaných 
zaměstnanci jako např. veřejné 
zakázky, stavebnictví a územní 

agenda, správa a majetek nebo 
agendy v přenesené působnosti.

„Hlavním cílem projektu bylo 
zefektivnění vzdělávání, odbor-
né přípravy a rozvoje zaměst-
nanců Magistrátu města Frýdku-
-Místku. Každý úředník územní 
samosprávy má ze zákona po-
vinnost se vzdělávat a tento pro-
jekt jim umožnil se vzdělávat 
systematicky a za peníze Ev-
ropské unie,“ vysvětlil primátor 
Michal Pobucký. Celkem bylo 
díky projektu proškoleno 2 739 
úspěšných absolventů.

Tento projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a obec-
ního rozpočtu.

Město úspěšně ukončilo projekt vzdělávání 
svých zaměstnanců financovaný Evropskou unií

Výsledky losování čísel politických
subjektů do komunálních voleb:

1. ANO 2011
2. Naše Město F-M
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Česká strana sociálně demokratická
5. OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ
6. Koruna česká (monarchická strana Čech, 

Moravy a Slezska)
7. TOP 09
8. Křesťanská a demokratická unie – Českoslo-

venská strana lidová

9. Občanská demokratická strana
10. NEZÁVISLÍ
11. Frýdečané a Místečané

Výsledky losování čísel kandidátů
do senátních voleb:

1. Bc. Jiří Hájek ČSSD
2. Ing. Jiří Carbol KDU-ČSL
3. Ing. Stanislav Fridrich ANO 2011
4. Mgr. Ivan Vrba KSČM
5. Slavomír Bača TOP 09 a Starostové
6. MUDr. Martin Adamec Naše Město F-M
7. Eva Pastušková ODS
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) - Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/2) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3993/8) 
- Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3986/3) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 144 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3978/2) 
- Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) - ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 
místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 14,50 m2, I. NP, 
místnost 134 (sklad) 

stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří - ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) - ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, při-
čemž vyústění podchodu směrem k bývalému autobu-
sovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění pod-
chodu směrem k supermarketu Albert je na pozemku 
p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) - ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)  

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a 
nádvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33)
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří - tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 m2 (prodejna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

Na vybraná parkoviště ve městě, 
kde pravidelně zajíždí mobilní sběr-
na, a na sběrné dvory může občan 
města Frýdek Místek bezplatně 
přinést tyto nebezpečné a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
jedlé oleje, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie a monočlán-
ky, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepo-
třebné léky, zářivky a výbojky. 
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Elektrozařízení: Lednice, mraznič-
ky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
myčky nádobí, vysavače, žehlič-
ky, pračky, varné konvice, monito-
ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-

fony a ostatní domácí spotřebiče.
Termíny mobilní sběrny:

U prodejny Mounfileld  9.–11. 9.
U krytého bazénu 16.–18. 9.
Park. U Kauflandu  23.–25. 9.
Pod estakádou  2.–4. 9.,
 30. 9.–2. 10.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vykupuje-

me papír a železo.
Tel. kontakty:

Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory – C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 733 347 236

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

FRÝDEK
Bruzovská: pod zahrádkářskou osadou „U 
Vodárny"; Horní: za č. p. 1765 (u zahrádek); 
J. Pešiny: u křižovatky (poblíž č. p. 1823); K 
Lesu: za nemocnicí; Nové Dvory – Hlíny: u 
lípy; Nové Dvory – Podhůří: U Morávky I.; 
Nové Dvory – Podhůří: U Morávky II.; Nové 
Dvory – Vršavec: u č. p. 3261; Nové Dvory 
– Vršavec: naproti č. p. 2759 a 2760; Pan-
ské Nové Dvory: naproti č. p. 2460; Panské 

Nové Dvory: vedle autobazaru; Pod Zá-
mečkem: Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu: u Hypernovy; Bahno – Příkopy: 
nad cihelnou, u zahrádek poblíž kapličky, u 
slepičárny, naproti č. p. 1180 (za Slezanem); 
Družstevní: zahrádkářská osada „Družstev-
ní“; K Olešné: u brány zahr. osady mezi č. p 
1324 a 1325; Kvapilova: od ul. Luční směrem 
k Olešné; U Ostravice: za domem č. p. 1480

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

LYSŮVKY
Lysůvky: Na Dolinách

LÍSKOVEC
Lískovec: mezi domy č. p. 123 a 128, za-
hrádkářská osada „Šajárka“, zahrádkář-
ská osada „Za lesem“

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

ZELINKOVICE
Příborská: u č. p. 72

"MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA"

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 
Zahrádkářské osady: Velkoobjemové kontejnery budou na níže uvedených místech přistaveny vždy v pátek a staženy budou následující 
pondělí; svoz bude probíhat v intervalu co 14 dnů, a to od 25. 4. 2014 do 27. 10. 2014 (viz harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK, Zahrádkářská osada Polní (Olešná) – 2 VOK, Zahrádkářská osada Nová Osada – 1 VOK

přistavení 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.

stažení 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

č. svozu 11 12 13 14

den svozu 15.9. 29.9. 13.10.27.10.

Kontejnery K1100 l budou na níže uvedených místech do 3. 11. 2014, svoz bude probíhat 2x týdně: Zahrádkářská osada U vodárny
(ul. Bruzovská) – 1 kontejner, Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery, Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů. Svozová místa 
budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž o velikosti 15,28 m2 nacháze-
jící se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání „Dražby“: 10. 9. 2014 ve 14 hodin
Místo konání „Dražby“:

Magistrát města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP 
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce statutárního města 

Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, Ing. 
Hana Kavková nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, od-
boru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315.
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Sportovní olympiáda pro mládež 
s mentálním postižením – 18. ročník

Tuto olympiádu každoročně 
pořádá denní stacionář Handicap 
centrum Škola života Frýdek-
-Místek, o.p.s. Akce se účastní 
závodníci z celé České republiky, 
ze Slovenska a Polska pod zášti-
tou primátora statutárního města 
Frýdku-Místku. 150 závodníků, 
včetně žáků základních škol ve 
vloženém závodě, bude soutěžit 
o Putovní pohár primátora sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
a medailová umístění v jednotli-
vých atletických disciplínách. 

V letošním roce proběhne 
tato akce ve dnech 25.-26. září. 
První den olympiády probíhá na 
horském hotelu Srdce Beskyd 
na Podolánkách. Jedná se o tzv. 
outdoorový den, kde proběhnou 
seznamovací hry a soutěže. Zde 
navazují závodníci nová přátelství 
a připravují se na hlavní olympijský 

závod, který se uskuteční následu-
jící den na lehkoatletickém stadio-
nu TJ Slezan ve Frýdku-Místku.

Škola života si za 25 let své-
ho trvání vydobyla dobré jméno 
v okruhu poskytovatelů sociál-
ních služeb v rámci okresu, kraje 
i v celostátním měřítku. Jsme po-
řadateli různých kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, 
kterých se účastní handicapova-
ní z celé republiky. Za XI. ročník 
letní sportovní olympiády jsme 
získali Ocenění za nejlepší spor-
tovní akci pro handicapované 
v rámci republiky v daném roce.

Slavnostní zahájení hlavního 
závodu je v pátek 26. 9. v 8.30 ho-
din na stadionu TJ Slezan ve Frýd-
ku-Místku. Přijďte naše závodníky 
povzbudit.  Günther Kuboň,
ředitel Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s.

Dobrá duše... pouhá dvě 
slova, která však pro klienty 
seniorských zařízení zname-
nají nesmírně mnoho. Dobrý-
mi dušemi jsou dobrovolníci, 
kteří pravidelně docházejí za 
seniory a tráví s nimi kvalitně 
a smysluplně jejich volný čas. 

A protože obětavých lidí není 
nikdy dost, vznikl projekt Dobrá 
duše, který dobrovolníky za je-
jich nezištnou činnost oceňuje. 
V tomto roce byli z 50 nomino-
vaných dobrovolníků vybráni tři 
a mezi nimi byla také naše dlou-
holetá dobrovolnice Anna Vyvia-

lová. Vyhlášení výsledků 
proběhlo 3. července 
v klášteře Minoritů v Pra-
ze, kterého se paní Vyvi-
alová zúčastnila. 

Anna Vyvialová pů-
sobí v dobrovolnickém 
centru Charity Frýdek-
-Místek již deset let 
a dochází za klienty 
Domu pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké. Za dobu své 
dobrovolnické činnosti vnesla 
do srdcí mnoha klientů radost a 
pokoj a svým lidským trpělivým 
a humorným přístupem uměla 

odlehčit mnohdy těžkou situaci 
našich seniorů. Srdečně jí gra-
tulujeme k jejímu ocenění a pře-
jeme jí spoustu sil a energie do 
její další dobrovolnické služby. 
 Martina Petrová

Dobrovolnice Anna Vyvialová získala cenu v projektu Dobrá duše

Dobrovol-
nické cent-
rum ADRA 
provozující síť 
charitativních 
obchůdků při-
chází s nabíd-
kou módního 
poradenství. 
S nápadem 
„adřích proměn“ přišla trojice 
žen spolupracujících s frýdec-
ko-místeckou Adrou. 

Proč právě ADRA a proč mód-
ní koučink? „Je to jednoduché. 
ADRA nabízí již pár let nabídku 
oděvů z druhé ruky. Docela často 
v obchůdcích Adry radíme ženám 
a mužům, kteří si neví rady s kom-

binací oděvů. A tak nás napadlo 
nabídnout jedincům, kteří to uvítají, 
jednorázové dobrovolné služby 
módního poradenství,“ prozradila 
Irena Šiková za společnost ADRA. 

První premiéra proměny se 
odehrála 10. července v zázemí 
jednoho z adřích obchůdků v Míst-
ku. Do proměny byla oslovena 
paní Marie ze Staříče. „Paní Ma-
rie je nekonfekční typ, a proto jsme 
nejdříve hledali vhodnou velikost, 
barvy, střih a doplňky,“ uvedla dob-
rovolnice, paní Ivana. Kadeřnice 
a kosmetička z vlasového studia 
Krása – slečna Simona Filipová 
zajistila úpravu vlasů a make-up. 

„Ženy se rády krášlí a každá 
z nás ví, jak je povzbudivé, když 

vypadáme dobře. Pochvala oko-
lí je cenná a fyzická proměna 
může nastartovat další změny 
v životě člověka,“ doplňuje paní 
Irena. Svou proměnu si chválí 
také samotná paní Marie.

Objednávky na další proměny 
schvaluje a zájemce na proměnu 
vybírá Ing. Irena Šiková, mobil 
734 646 061. Jakékoliv dotazy 
a konzultace budou zodpověze-
ny prostřednictví e-mailu irena.
sikova@adra.cz. Poradenství a 
základní vlasovou a kosmetickou 
úpravu poskytuje ADRA zdarma. 
Vybrané oděvy zaplatí zájemce 
v Charitativním obchodě ADRA.

Lenka Hájková, zástupce
vedoucího DC ADRA

ADRA má za sebou první „proměnu“
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VÝSTAVY
Korea: The Land of Morning Calm/Ko-

rea: Země jitřní svěžesti 
Autor: kolektiv autorů

KINO
Út 2. 9. v 19.00

Ozvěny MFF KV: Díra u Hanušovic
Současný příběh mladé ženy, která kariéru 
učitelky vymění za práci v hospodě, ve které 
se scházejí všichni obyvatelé. Hlavní hrdinka 
(T. Vilhelmová) žije na statku se sestrou (L. 
Krobotová) a autoritativní matkou (J. Tesa-
řová) a mezi několika místními neperspektiv-
ními muži aktivně hledá životního partnera. 
Film vypráví také příběhy několika dalších 
obyvatel, jejichž osudy se vzájemně proplé-
tají, a jeho děj je zasazen do horské vesnice 
kdesi v Jeseníkách. Režie M. Krobot. 
ČR, načernalá komedie, 2D, režie: M. Kro-
bot, 15+, 102 min., vstupné 120 Kč/pro členy 
FK 100 Kč, Filmový klub.

St 3. 9. v 10.00
Ranhojič – Pro seniory

Historický velkofilm podle extrémně populár-
ního románu Noaha Gordona. Děj se ode-
hrává v Persii v 11. století, veškeré antické 
poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě 
zapomenuté, vládne zde temný středověk. 
Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči.
Německo, dobrodružné drama, 2D, 12+, ti-
tulky, 150 min., vstupné 60 Kč.

St 3. 9. v 19.00
Ranhojič

Popis filmu viz výše. Vstupné 80 Kč.
Čt 4. – Pá 5. 9. v 17.00

Tři bratři
Nová česká pohádka Jana Svěráka se 
spoustou dobrodružství, překvapivých situ-
ací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hlavních rolích 
Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula.
ČR, pohádka, 2D, přístupný, 88 min., vstup-
né 125 Kč/děti 105 Kč. Rodinný/pro děti.
Čt 4. 9. v 19.00

Láska na kari
Sto chutí, jedna vášeň. Gurmánskou roman-
ci nabitou chutěmi a vůněmi v barvách Indie 
servíruje film režiséra Lasse Hallströma Lás-
ka na kari. A to vše pod dohledem produ-
centů Stevena Spielberga a Oprah Winfrey.
USA, drama/romantický, 2D, 12+, titulky, 
122 min., vstupné 100 Kč. Premiéra.

Pá 5. 9. v 19.00
Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Pokračování kultovního snímku Sin City po-
dle komiksové předlohy Franka Millera.
USA, akční, 2D, titulky, vstupné 110 Kč. 
Premiéra.

So 6. – Ne 7. 9. v 17.00
Útěk z planety Země

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli 
jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří 
mají dokonce svého národního hrdinu? Je 
jím astronaut Scorch Supernova, expert na 
nebezpečné záchranné mise, u kterých mu 
nenápadně pomáhá jeho super inteligentní 
bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí 
volání SOS z obávané temné planety Země, 
Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc 
neznámému světu v hlubinách vesmíru.
USA/Kanada, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
89 min., vstupné 130 Kč. Premiéra. Pro děti.

So 6. - Ne 7. 9. v 19.00
Století Miroslava Zikmunda

Všichni znají dvojici slavných cestovatelů – 
Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich 
expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. 

Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na ce-
lém světě. Legendární dvojici spojuje 111 
tisíc kilometrů cest, 6,5 milionu prodaných 
knih v 11 světových jazycích, čtyři celove-
černí filmy, 147 dokumentárních a televiz-
ních filmů a přátelství přetrvávající i po smrti.
ČR, dokument, 2D, 2014, režie: P. Horký, 
přístupný, 75 min., vstupné 120 Kč. Premiéra.

Po 8. 9. v 19.00
Cestovatelský blok:

Století Miroslava Zikmunda
Popis filmu viz výše. Vstupné 120 Kč/pro 

členy FK 100 Kč. Filmový klub.
Út 9. 9. v 19.00

Cestovatelský blok:
Trabantem až na konec světa

Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě ne-
stačilo, že dokázali nemožné, když přejeli Tra-
bantem Afriku, a natočili o tom nezávislý film. 
Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu. 
21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na 
konec světa. A aby to nebylo moc jednoduché, 
tentokrát nepojedou jen Trabantem.
ČR, dokument, 2D, 2014, režie: D. Přibáň, 
přístupný, 98 min., vstupné 100 Kč/ pro čle-
ny FK 80 Kč, Filmový klub.

St 10. 9. v 19.00
Fakjů pane učiteli

Bývalý vězeň Zeki Müller nemá na vybranou. 
Někdo postavil školní tělocvičnu přímo nad 
místem s ukradenými penězi, které tam pro něj 
zakopala jeho přítelkyně. Aby získal uloupenou 
hotovost zpět, musí se vydávat za suplujícího 
učitele na Goetheho gymnáziu, čímž vznik-
ne německému vzdělávacímu systému další 
problém, zaměstnává nejbláznivějšího učitele 
všech dob. Německo, komedie, 2D, 12+, da-
bing, 118 min., vstupné 120 Kč. Premiéra.

Ne 14. 9. v 17.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři

Proslulý letecký závodník Prášek se po 
poškození motoru vrhá ze světa leteckých 
závodů do světa vzdušného boje s rozsáh-
lými lesními požáry, a tak spojí své síly se 
záchranářským a hasičským veteránem, 
vrtulníkem Strážcem Břitvou a jeho odváž-
ným týmem. Teprve nyní Prášek zjišťuje, co 
je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný 
hrdina. USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 84 min., vstupné 130 Kč. Pro děti.

Ne 14. 9. v 19.00
Lepší teď než nikdy

Romantická komedie s Michaelem Dougla-
sem a Diane Keaton v hlavních rolích. V režii 
Rob Reiner (Když Harry potkal Sally, Misery 
nechce zemřít, Americký prezident, Druhá 
šance). USA, romantická komedie, 2D, titul-
ky, 94 min., vstupné 120 Kč. Premiéra.

Po 15. 9. v 19.00
Ozvěny MFF KV: Magický hlas rebelky

Životopisný film Olgy Sommerové o Martě 
Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77. 
Dokument zaznamenává Martinu dramatic-
kou minulost a její současný život.
ČR, životopisný dokument, 2D, 2014, režie: 
O. Sommerová, přístupný, 90 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

Út 16. 9. v 19.00
Ozvěny MFF KV: Chlapectví

Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film 
plný krásy a lidskosti. Film, jenž nemá v 
dějinách kinematografie obdoby. Nesmírně 
talentovaný a citlivý režisér Richard Linkla-
ter natočil neobyčejně obyčejný příběh o 
dospívání jednoho chlapce. Herec Ellar Col-
trane se poprvé postavil před kameru, když 
mu bylo šest, a svou roli opustil o dvanáct 
let později. Revoluční metoda mohla dopad-
nout všelijak, ale diváci i kritici se vzácně 
shodují na tom, že výsledkem je ZÁZRAK, 
neuvěřitelný film o věcech, které všichni dů-
věrně známe. USA, drama, 2D, 2014, režie: 
R. Linklater, 12+, titulky, 166 min., vstupné 
130 Kč/pro členy FK 110 Kč, Filmový klub.
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HOSPŮDKA U ARNOŠTA
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz

5. 9. (pá) od 21h – PAKOSTRA
Koncert ostravské kapely v hvězdném slo-
žení Radek Pastrňák, Jiří Kosťa Kostadinov, 
Josef Pak a Matěj Drabina.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

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

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

KLUB NEZBEDA

Provozní doba přes školní rok je:
Po-Pá od 13do 17 hodin

St – konzultační den – pro jednotlivce (nebo 
skupiny), kteří si předem domluví s pracov-

nicí téma, doučování
5. 9. Ahoj prázdniny – poslední akce 
v rámci Prázdnin ve městě
8. 9. „Co a jak v novém školním roce“ – 
diskuse – vítáme vaše nápady, připomínky, 
návrhy na změny
12. 9. Kimovy hry – hry pro rozvoj paměti 
a pozornosti

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex
(u křížového podchodu)

Arnošt Čapla / 20 let MFF ve F-M
do 16. září

Zuzana a její žáci - od 17. září do 14. října

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

NOVÁ SCÉNA VLAST KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne
Úvodní beseda a zápis proběhne ve středu 

3. 9. odpoledne na 11. ZŠ ve Frýdku. 
Rezervace nutná!

Centrum maminek Broučci, z.s.
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Programy začínají v 10 hodin.

Pondělí 10.00 – 10.30 zpívánky
Úterý 10.00 – 10.30 besedy, pohádky, 

přednášky
Středa 10.00 – 10.30 cvičení s dětmi

Čtvrtek 10.00 – 10.30 tvoření pro maminky i děti
hrajeme si s prstíčky

Pátek 10.00 – 10.30 Veselé cvičení s miminky
AKCE

9. 9. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý v 10 hodin vám zahrajeme maňásko-
vou pohádku O Budulínkovi.
Těšíme se na vás!

11. 9. MALOVÁNÍ NA LÁTKU
Zveme děti a maminky na veselé malování. 
Budeme kreslit obrázek na látku barvami na 
textil. Začátek v 10 hodin.

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:

POPRVÉ S BŘÍŠKEM:15. 9. 2014 v 16:00
PŘÍPRAVA K PORODU:

20. 9. 2014 v 14:00, 25. 9. 2014 v 16:00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ: 24. 9. 2014 v 16:00

MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 
PÉČE O DÍTĚ: 17. 9. 2014 v 16:15

DALŠÍ KURZY:
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí - 16:00, úterý - 16:00, čtvrtek - 16:00

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

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

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 11:15 h

KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO 6 
MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ

17. 9. - 10:00 h
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ
17. 9. - 12:00 h

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

2. 9., 19:00-20:00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat 
ve zvukové lázni v blahodárných stavech 
mozkových vln alfa, theta a delta, při zvu-
ku sady čtyř dešťových holí a dalších mu-
zikoterapeutických nástrojů. Ocitnete se v 
bezbřehé a vše prostupující koupeli zvuků a 
stavech čirého slastného bytí. michal@cent-
rum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč 

3. 9., 16:00-17:00
Tensegrita – Magické pohyby Toltéků

Osmidílný workshop cvičení Toltéků, k aktiva-
ci energetického těla a navrácení nevyužité 
energie do energet. center těla. Každou stře-
du, od 16-17:00. Cena 900 Kč. Přihlášky po-
sílejte na email: michal@centrum-berkana.cz

4. 9., 16:00-17:00
Dětská jóga – 1. lekce

eva@centrum-berkana.cz, 603 793 595
Vstupné: 50 Kč

4. 9., 19:00-20:30
Vinjása jóga – dynamická jóga, zahájení
Prosím hlaste se eva@centrum-berkana.cz, 
603 793 595. 2000 Kč/kurz/1. pololetí

4. 9., 17.30-18:50
Zdravá záda jógově

eva@centrum-berkana.cz, 603 793 595
Vstupné: 100 Kč/na perm., otevřené lekce

8. 9., 15:15-16:45
Zdravotní tělesné cvičení klasicky i jinak
Prosím hlaste se dmatova@volny.cz, 737 
382 562. Dospělí: 1200 Kč/14 lekcí, jedno-
rázový vstup 110 Kč, Důchodci, MD: 1000 
Kč/14 lekcí, jednorázový vstup 80 Kč.

13. 9., 9:00-11:00
Mohendžodáro – tantra jóga pro ženy

Prosím hlaste se lucieadamusova@hotmail.
com, 604 705 413. Vstupné: 50 Kč/2 h.

Kurzy:
Mohendžodáro – půlroční docházkový 
kurz tantra jógy pro ženy, soboty od 8.45 
do 12.15. Cena 350 Kč/3,5 h. nebo 3000 
Kč/celý kurz. Kontakt: lucieadamusova@
hotmail.com, 604 705 413 
Vinjasa jóga (dynamická jóga) – čtvrtky od 
19.00 do 20.30, cena 2000 Kč/20 lekcí. Kon-
takt: eva@centrum-berkana.cz, 603 793 595 

Kompletní nabídku kurzů naleznete
na www.centrum-berkana.cz 
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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 dobrými 

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

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 tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, 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

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

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Jiří Valeš
Libuše Žilinská

Roman Schmucker

ŠKOLA JÓGY KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
ZÁŘÍ – LISTOPAD 2014

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 

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.

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.

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Zahájení provozu 8. září.
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

1,5 – 3 roky
V pečlivě připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materiálem. 
Věnujeme se zde především aktivitám prak-
tického života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, řečové, 
hudební i výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospě-
lých, rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti. Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: pondělí 10.00 – 11.30 hodin, čtvrtek 
8.45 – 10.15 hodin, středa 16.30 – 18.00 hodin

Malí muzikanti
Kurz pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj hu-
debního vnímání a hudebních schopností dítě-
te. Za použití zpívaných a reprodukovaných ří-
kanek a písniček rozvíjíme rytmické a hudební 
vnímání dítěte. Rozvíjíme jeho dovednost zpě-
vu a intonace, řečové schopnosti a jazykové 
dovednosti. Pracujeme s jednoduchými Orffo-
vými nástroji (dřívka, triangl, rolničky apod.).
Věk: 1,5 – 3 roky. Termín: pondělí 8.45 - 9.45 
hodin, čtvrtek 10.30 - 11.30 hodin
Montessori školička pro děti bez rodičů
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě při-
pravené rodinné prostředí v úzkém kruhu maxi-
málně 10 dětí. Vycházíme z principů Montessori 
pedagogického systému, který respektuje senzi-
tivní a vývojová období dítěte. Věk: 2 – 4 roky. 
Termín: úterý a středa od 8.00 do 12.00 hodin 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

šicí kurzy
www.sicikurzyfm.cz

techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ
pro kvalifikaci LEKTOR JÓGY II. třídy 

Od 19. 9. – vstupní seminář – bez časového 
omezení platnosti na celém území ČR. 

Kurz je zaměřen na hlubší rozšíření teore-
tických a praktických znalostí v oblasti jógy 
potřebných pro uvedenou kvalifikaci. Účast-
níci školení budou prohlubovat vědomosti o 
jógových technikách, filosofii jógy, základech 
anatomie, fyziologie, psychologie, pedago-
giky, hygieny sportu, zdravého stravování a 
právních aspektů výuky jógy. Své celoživotní 
zkušenosti vám budou předávat zkušení lekto-
ři Zdeněk Šebesta (55 let jógové praxe), Len-
ka Kovalová (20 let jógové praxe), Mgr. Dana 
Mořkovská, MUDr. Ilona Paseková, Bc. Lenka 
Chamrádová, JUDr. Jitka Bartoszová a další.

Připravujeme:
16.-19. 10. – prodloužený podzimní jógový 

víkend na Morávce, tentokrát na téma 
TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO BYTÍ POHLEDEM 
JÓGY A NÁZORY ŠVÝCARSKÉ LÉKAŘKY 
E. K. ROSSOVÉ (oceněné 20 doktoráty HC)
31. 10. – ČAJ O PÁTÉ, na téma PRVNÍM 

ZÁKONEM VESMÍRU JE LÁSKA
7.-9. 11. – ŽENA, ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 

– víkendový seminář pro ženy.

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 vás zve na další taneční po-
loletí do tanečního studia Dancepoint. Vzhle-
dem k tomu, že taneční skupina slaví svůj 10. 
rok existence, taneční studio připravilo nový 
široký výběr tanečních lekcí a kurzů, které bu-
dou vést úžasní lektoři se zkušenostmi a pra-
xí. Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), junio-
ry (12-15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určená pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do 4 složek. K přijetí do 
těchto 4 složek je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti, taneční studio 
nebude vyhlašovat casting.
BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18:30-
19:30. Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je rozdělen 
na začátečníky a pokročilé. 
NOVINKA!!! TWERK – PO 18:30-19:30. Jed-
ná se o nový provokativní a vyzývavý taneční 
styl určený pro ženy veškeré věkové kategorie. 
Světovým fenoménem se stal díky slavným 
americkým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo 
Shakira. Ideální pro formování celého těla.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17:30-
18:30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! LATINA DANCE PRO JU-
NIORY – PO a ČT 14:30 -15:30, 7-13 let. 
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně 
pokročilé zájemce. Opět jsou choreografie a 
krokové variace latinsko-amerických tanců 
přizpůsobeny tak, aby se mohly tancovat 
samostatně, bez partnera. Děti se zpočátku 
budou učit základní taneční kroky různých 
latinsko-amerických stylů, které se budou 

poté choreograficky zpracovávat do celku.
FITNESS DANCE – ČT 17:30-18:30. Nená-
ročný tanec, spojený s posilováním a kardio 
cvičením, je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je na-
víc spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
ZÁPIS A UKÁZKY VŠECH TANCŮ A KUR-
ZŮ 10. 9., 17.00

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

gymnázia Petra Bezruče a focením jsem se 
začal zabývat před dvěma léty. Loňského 

roku jsem začal projekt 365, což znamená, 
že fotíte každý den, a i přesto, že jsem tušil, 
že to nejspíš nebude možné časem skloubit 
se školou, pustil jsem se do tohoto projektu 
a jsem rád, neboť mě to posunulo o velký 

kus dopředu. Zajímá mě především portrétní 
fotografie, ale nebráním se ničemu novému. 
Chtěl bych poděkovat svému otci za zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

PROJEKT 12
Pá 26. 9. v 19.00 – Křížový podchod

Taneční vystoupení Funky beat
Zajímavý kulturní projekt začleněný do ulic 
a míst Frýdku-Místku. Umělci předvedou svá 
vystoupení, umění, produkci atd. na netra-
dičních místech. Jako první Projekt 12 (1) 
bude taneční vystoupení Funky beat. 
Ne 28. 9. v 18.00 - Multifunkční jeviště Rejnok 
(v případě špatného počasí Divadélko Čtyřlístek)

LiStOVáNí – Emil Hakl
Intimní schránka Sabriny Black

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, 
si vzal na sebe neskromný úkol – předsta-
vovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, 
které se objevují na trhu. Vybraní autoři a 
jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak 
před diváky interpretováni v podobě scénic-
kého čtení. Jde vždy přibližně o hodinové 
divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen 
děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané 
literatury na obecenstvo, které se v čele s 
mladou generací ve světě oproštěném od 
kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu 
bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové 
čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající před-
stavení s rekvizitami, kostýmy, hudbou…
Scénické čtení: Lukáš Hejlík. Vstup ZDARMA.

KONCERTY
Út 23. 9. v 19.00 – Rytířský sál Frýd. zámku

Sedláčkovo kvarteto
Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akade-
mii múzických umění v Praze a navazuje na 
tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni 
v letech 1974-1994. Tradice je spojena rodin-
nou vazbou obou primáriů, Michal Sedláček 
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je vnukem Jana Sedláčka. První důležité 
poznatky v oblasti komorní hry získal soubor 
u Jiřího Panochy – primária Panochova kvar-
teta, se kterým mají možnost i nyní intenziv-
ně pracovat. Všichni členové mají vynikající 
zkušenosti jak se sólovou, tak komorní hrou a 
spolupracují s předními českými i zahraniční-
mi pedagogy, kteří působí v ansámblech jako 
např. Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarte-
to, ARIA Quartett či AVIV Quartet.
Účinkují: Michal Sedláček – housle, Jan 
Maceček – housle, Vít Kubík – viola, Karel 
Chudý – violoncello

PRO DĚTI
Ne 28. 9. v 15.00 – Multifunkční jeviště Kobra 

(v případě špatného počasí Divadélko Čtyřlístek)
O Karkulce trochu jinak

Byla jednou jedna holčička a ta holčička se 
jmenovala... to je vlastně jedno. Totiž, když 
měla jednou narozeniny, dostala od mamin-
ky červenou čepičku – karkulku, a protože 
tu karkulku nosila pořád na hlavě, nikdo té 
holčičce neřekl jinak než Červená Karkulka. 
Interaktivní pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadélko Jednadvě. Vstup ZDARMA.

TANEC
Tančírna

Pá 26. 9. v 19.00 – Národní dům
Vstupné: kurzisté po předložení průkazu

80 Kč, ostatní 100 Kč
KURZY

Taneční pro mládež – pokročilí
Doprodáváme poslední volná místa v taneč-
ních kurzech pro mládež. Přijímáme přede-
vším páry do pondělního kurzu, hochy na 
neděli od 15.45 a od 18.30.
Zahájení: středa 3. 9., 16.45-19.15 
Kurzovné: 1 500 Kč/14 lekcí
Zahájení: neděle 7. 9., 15.45-18.15 nebo 
18.30-21.00 
Kurzovné: 1 500 Kč/14 lekcí
Zahájení: pondělí 15. 9., 19.30-22.00 
Kurzovné: 1 320 Kč/12 lekcí
Taneční pro manželské páry a dvojice

– začátečníci 
Určeno párům všech věkových kategorií, které 
se chtějí zdokonalit ve společenském tanci. 
Kurzovné: 2 000 Kč-pár/8 lekcí + závěrečná
Zahájení: středa 1. 10., 19.30-22.00 
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková.

Cvičení pro seniory
Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlep-
šit fyzickou kondici a načerpat novou energii. 
Kurzovné: 480 Kč/12 lekcí, jednorázový vstup: 
50 Kč. Zahájení: čtvrtek 25. 9., 9.00-10.00

Country tance pro seniory
Tanec pro každého, tanec v každém věku
Country tance jsou tance společenské a 
rozmanité, kde je stále co objevovat a učit 
se. Specialita těchto tanců je to, že taneč-
níci netančí pouze v párech, ale ve větších 
skupinách – kruzích, řadách a dalších forma-
cích. Tím vzniká pestrost a originalita každé-
ho tance. Tance jsou velice jednoduché jak 
prostorově, tak krokově – vychází se z rytmi-
zované chůze a postupně nabírají na složi-
tosti, jsou hravé, veselé a při jejich provádě-
ní nejde ani tak 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. Jednorázový 
vstup: 50 Kč. Zahájení: pátek 3. 10. mírně 
pokročili: 9.00-10.00, pátek 3. 10. začáteč-
níci: 10.15-11.15 

Orientální tanec – začátečníci
Proč tančit? Protože je to příjemný a zdravý 
pohyb pro každého! Břišní tanec přináší ra-
dost a uvolňuje od stresu.
Lektorka: Svatava Kaletová
Zahájení: pondělí 22. 9., 17.00-18.00
Cena: 600 Kč/10 lekcí
Zahájení: čtvrtek 25. 9., 17.00-18.00
Cena: 600 Kč/10 lekcí
Cvičení pro zdraví s pilates
Hodina zdravotních cviků vedena formou Pi-
lates tak, aby ji zvládli všichni. 
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový 
vstup: 50 Kč
Zahájení: úterý 30. 9., 16.30-17.30

HIIT trénink
Vysoce intenzivní intervalový trénink.

9x účinnější spalování tuku než při klasickém 
20-60 minutovém kardio tréninku. Nejrych-

lejší a nejúčinnější cesta ke štíhle postavě.
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 
50 Kč. Zahájení: úterý 30. 9., 16.30-17.30

Cvičení s relaxací
45 minut relaxačního cvičení s prvky jógy a 
15 minut dechového cvičení.
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 
50 Kč. Zahájení: středa 1. 10., 15.00-16.00 

Cvičení pro zdraví
Je zaměřené na protažení, rozpohybování 
a posílení kritických oblastí. Kurzovné: 440 
Kč/11 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč. Zahá-
jení: čtvrtek 25. 9., 17.00-18.00 

Powerjóga
Dynamické cvičení jógy moderní doby, které 
je zaměřeno na uvolnění, protažení a posí-
lení celého těla. Kurzovné: 880 Kč/11 lekcí, 
jednorázový vstup: 90 Kč. Zahájení: středa 
17. 9., 16.30-18.00

Divadelní škola 
Herecká cvičení, etudy a improvizace, mají 
kurzistům dát herecký základ, ale i přispět k 
jejich kulturně-divadelnímu rozhledu a osob-
nímu rozvoji, jako je sebevědomá reprezenta-
ce nebo práce v kolektivu. Zakončením kurzu 
bude pak veřejné divadelní vystoupení.
Kurzovné: 720 Kč/12 lekcí. Zahájení: úterý 
16. 9. mladší: 5. - 7. třída 14.30-16.00
úterý 16. 9. starší: 8. - 9. třída 16.30-18.00
Šachový kurz pro děti, mládež a dospělé
Šachy nejsou pouze hra, ale také neobyčej-
ně užitečná výzva pro lidský mozek, která 
stimuluje jeho rozvoj. Výuka šachu je efek-
tivní nástroj rozvoje dětského intelektu. Kur-
zy budou probíhat v prostorách Národního 
domu pod vedením profesionálních trenérů 
S. Berezjuka, T. Bogatkové a V. Tally (nebo 
pod vedením profesionálních trenérů Mezi-
národní šachové školy Interchess)
Kurzovné: děti 5 – 15 let 720 Kč/12 lekcí, 
mládež 15 a víc 960 Kč/12 lekci
Zahájení: Středa 24. 9., děti 5 – 15 let 15.00 
– 16.00, středa 24. 9., mládež 15 a více 
18.30 – 20.00

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxace? 
A zároveň byste se chtěli o sobě něco do-
zvědět? Toužíte po sebepoznání a sebevy-
jádření? Arteterapeutická setkání by mohla 
být pro vás to pravé! Kurzovné: 420 Kč/7 
lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč. Zahájení: 
čtvrtek 2. 10., 17.45-19.15 

VÝSTAVY:
HONDURAS & NIKARAGUA

od Karibiku k Pacifiku
Autor: Karel Fryš

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Urbex (Opuštěné budovy)

Kateřina Čajanová
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz

Programová nabídka

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

 út, st, pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MUZEUM BESKYD

5. 9. pátek BASS INVASION – OPEN CLUB!!!
DNB PÁRTY, STOUN DJS, DO 21:00 
VSTUP JEN ZA 30,- 
6. 9. sobota SOUKROMÁ AKCE
VSTUP JEN PRO ZVANÉ 
13. 9. pátek MC GEY & HIP-HOP PÁRTY 
DJS: FATTE, FLIPTYCK, TY NIKDY LABEL 
SE PŘEDSTAVUJE…
14. 9. sobota ROCKOTÉKA – OPEN CLUB
DJS: BOBESH A ESTET A OBNOVENÁ 
ROCKOTÉKA ZNOVU VE STOUNU
19. 9. pátek HELAX MEGAPÁRTY
PÁRTY RÁDIA HELAX S TĚMI NEJVĚTŠÍ-
MI RÁDIOVÝMI HITY, DJS: JAKUB FUCI-
MAN, JIRKA JAVORSKÝ
20. 9. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ 18 PLUS 

DJ KAMIL A NESMRTELNÉ HITY STOUNU
26. 9. pátek NO!SE – DNB PÁRTY – FILIP 
TBC!!!
PRVNÍ NO!SE SEZÓNY, HEADLINER FI-
LIP TBC: JEDNA Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH 
POSTAV ČESKÉHO NB, STOUN DJS
27. 9. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ 18 PLUS 
DJ KAMIL A NESMRTELNÉ HITY STOUNU
3. 10. pátek LENKA DUSILOVÁ & BARO-
MANTIKA
ZPĚVAČKA ROKU (ANDĚL) S UNIKÁTNÍM 
PROJEKTEM POPRVÉ VE STOUNU
4. 10. sobota HIP-HOP UNDERGROUND
VRACÍME HH ZPĚT DO UNDERGROUN-
DU! DJS, MCS, OPEN MIC, FREESTYLE 
BATTLE, BREAKDANCE

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Poradny:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

Každé pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 ho-

din na přírodovědném úseku Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek poradí všem návštěvníkům či 
houbařům mykolog Ing. Jiří Lederer.

BOTANICKÁ PORADNA
Botanická poradna se zabývá planě rostou-
cími druhy vyšších cévnatých rostlin (nevzta-
huje se na zahradnické výpěstky a zplanělé 
druhy ze zahrádek). Poradí vám botanička 
Ing. Petra Juřáková vždy v pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 16 hodin na přírodovědném 
úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 

Výstavy:
VÝROČÍ 90 LET ZALOŽENÍ MUZEA

VE FRÝDKU-MÍSTKU
Připomínáme si 90. výročí muzejní činnosti ve 
Frýdku-Místku. Výstava návštěvníkům přiblíží 
proměny muzejní činnosti od jejího počátku 
až do současnosti, významné osobnosti, kte-
ré svůj život spojily s muzeem, a v neposlední 
řadě nakoukneme do zákulisí muzejní práce.
Výstava potrvá do 28. září.
LITERÁRNÍ DÍLA MLADÝCH SPISOVA-

TELŮ Z MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Frýdek-
-Místek budou vystaveny knihy dětských autorů.
Vernisáž výstavy v úterý 9. září v 17 hodin ve 
výstavních prostorách Frýdeckého zámku.
Výstava potrvá do 26. září.

FM SALON 2014
V pořadí dvanáctý ročník výstavy členů V-
-klubu výtvarníku Frýdecko-Místecka. V-klub 
Frýdek-Místek a Muzeum Beskyd Frýdek-
-Místek pro vás připravili tradiční výstavu 
výtvarníků našeho kraje.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 11. 
září v 17 hodin ve výstavních síních Frýdec-
kého zámku, výstava potrvá do 26. října.
VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU

Výstava o lidech na Frýdecku a Místecku, 
kteří zažili Velkou válku. Ať už jako vojáci, 
kteří odešli bojovat na frontu, nebo obyva-
telé zdejších měst, podrobení životu v atmo-
sféře přídělových lístků, nuceného odevzdá-
vání majetku pro vojenské účely či stanného 
práva. Na výstavě si můžete prohlédnout 
například autentické deníky nebo dopisy z 
války, uniformy, zbraně, ale také dobové fo-
tografie Frýdecka a Místecka.
Vernisáž výstavy 18. září od 17 ve výstav-
ních síních Frýdeckého zámku.
Výstava potrvá do 6. prosince.

Dění v muzeu:
38. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ

A GALERIÍ AMG
Ve dnech 2.-4. září se uskuteční 38. seminář 
knihovníků muzeí a galerií AMG, z těchto dů-
vodů bude Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
pro veřejnost uzavřeno.
12.-13. září od 10 hodin v prostorách Frý-
deckého zámku
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O POHANCE
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci 
s pohankovým mlýnem Šmajstrla z Frenštátu 
pod Radhoštěm. První den konference bude 
zaměřen na odborné referáty zaměřené na 
historii pěstování pohanky a její využití v Po-
beskydí a v jednotlivých odborných blocích se 
účastníci dozvědí další informace o způsobu 
pěstování, chorobách a škůdcích, o fyziologii 

a anatomii a účinných látkách v jednotlivých 
částech rostliny. Součástí konference budou 
ochutnávky pokrmů z pohanky. Následující 
den se uskuteční exkurze do Pohankového 
mlýna Šmajstrla s odborným výkladem.
Neděle 14. září od 10 do 17 hodin

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V rámci akce Dny evropského dědictví Muze-
um Beskyd Frýdek-Místek otevře všechny své 
výstavy a expozice návštěvníkům zdarma.
Úterý 23. září od 19 hodin v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku

1. ZÁMECKÝ KONCERT
SEDLÁČKOVO KVARTETO

Účinkují: Michal Sedláček – housle, Jan 
Maceček – housle, Vít Kubík – viola, Karel 
Chudý – violoncello

Přednášky a vycházky
Čtvrtek 4. září v 16.30 hodin sraz před Kul-
turním domem Válcoven plechu ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI NA BERLÍN
Vycházka za historií města. Sídliště býva-
lých železáren Stalingrad, jak se stavěla 5. 
ZŠ, kde stával Fukalův mlýn, dělnická kolo-
nie pro zaměstnance Karlovy huti v Lipině 
„Na Berlíně“, rybníky, vyhlídka Zátiší a další.
Středa 17. září od 16 hodin v Zámeckém klu-
bu Frýdeckého zámku
ZAJÍMAVÉ A VZÁCNÉ HOUBY BESKYD 

A POBESKYDÍ
Obrazově a slovně budou prezentovány 
zajímavé a vzácné druhy hub, včetně druhů 
uvedených v Červeném seznamu makro-
mycetů ČR a druhů chráněných zákonem, 
vyskytujících se v Moravskoslezských Bes-
kydech a Podbeskydí, popřípadě v jejich 
bezprostředním sousedství. Lze ukázat, že 
se tyto druhy vyskytují i mimo chráněná úze-
mí. Přednáška se bude zabývat také ochra-
nou hub. Přednáška je určena pro širokou 
veřejnost, studenty vyšších ročníků, ochrán-
ce přírody a pracovníky veřejné správy.
Čtvrtek 18. září v 16.30 hodin sraz za hospo-
dou U Křivého psa ve Frýdku
ZMIZELÝ DUCH FRÝDECKÝCH A MÍS-
TECKÝCH RESTAURACÍ A HOSPOD

Před sto lety bylo ve Frýdku 23 a v Místku 
24 hostinců, několik dalších vzniklo ve 20.-
40. letech minulého století. Vycházka přiblíží 
historii vybraných hotelů, restaurací a hos-
pod – např. bývalá formanská hospoda „U 
mýta“, kde stávala měšťanská střelnice, ho-
tel Beskyd, hotel Centrum, Sokolská restau-
race, Německý dům, Avion a další.
Středa 24. září od 16 hodin v Zámeckém klu-
bu Frýdeckého zámku

HOUBY A HOUBAŘENÍ
Budou prezentovány druhy hub vhodné pro 
kuchyň a některé s příznivými účinky na 
zdraví. Bude upozorněno i na houby nebez-
pečné a jedovaté, zejména na ty, u kterých 
hrozí záměna za druhy jedlé. Jedlé hou-
by lze sbírat od časného jara do pozdního 
podzimu a také při mírné zimě. Přednáška 
se bude zabývat i ochranou hub, správným 
způsobem sběru a používáním hub jako po-
traviny. Přednáška je určena těm, kteří hou-
by sbírají, studentům vyšších ročníků a všem 
těm, kteří se o přírodu zajímají.



16 Srpen 2014Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Czech Print Center a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 2. září 2014. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerciPro inzerci
volejtevolejte

603 249 603 249 743743

Angličtina
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VEJEDENT s.r.o.
8. pěšího pluku 2389, Frýdek-Místek

telefon recepce  552 343 006

KOMPLEXNÍ ZUBNÍ PÉČE
+ ORTODONCIE

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Koncert smíšeného 
komorního sboru

Catena musica 
v rámci Dnů
evropského

kulturního dědictví
v neděli 14. září 2014

ve 14.30 hod
Evangelický kostel

ve Frýdku
v 16.00 hod

Farní kostel sv. Jana 
Křtitele ve Frýdku

Předvolební guláš ČSSD 
Dne 12. 9. od 14 hodin 

místecké náměstí
Zveme občany

na setkání s kandidáty
do zastupitelstva
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