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Otloukánek městská policie
Bezpečnost občanů hýbe světem, Evropou i naší zemí. 
Obce mají možnost zřizovat městské policie a bojovat 
tímto způsobem s kriminalitou v dané lokalitě. Bohužel 
městské policie v porovnání s ostatními ozbrojenými 
složkami jsou silně diskriminovány.
Není to dávno, kdy poslanci novelizovali zákon o městské po-
licii, a stanovili, že každý strážník musí mít maturitu. Ti, co 
ji neměli, byli nuceni s posledním prosincem loňského roku 
opustit řady sboru. Dalo by se říci chvályhodný počin, ale 
proč žadatel o práci u státní policie si může maturitní zkoušku 
dodělat až po přijetí do služebního poměru? Nemluvě o poli-
cejním přiznání pro TV Prima, že Policie ČR bude přijímat 
i uchazeče s IQ 90. Pak bude v ulicích určitě bezpečněji. Pro 
vstup do armády není dokonce maturita nutná vůbec.
Městským strážníkem se může stát občan starší 21 let. Policie 
bere už od 18, stejně jako armáda. Proč? To se asi nikdo ne-
dozví. V praxi to pak vypadá tak, že mladý člověk, který v 19 
letech ukončil úspěšně studium a s maturitním vysvědčením 
v ruce se poohlíží po práci u ozbrojených sil, tak na městskou 
policii může ještě dva roky zapomenout a jde to zkusit buď 
k PČR anebo rovnou do armády. U těch starších, kteří se hlá-
sí i mezi strážníky a jsou přijati, se celkem pravidelně stává, 
že si zároveň dávají přihlášku i k policii či do armády. Takže 
projdou tříměsíčním kurzem na městské policii, který platí 
obec, a pak utečou ke státní. A proč utíkají? Platy na městské 
policii vychází z tabulek a nelze je žádným způsobem navy-
šovat. Někdo by mohl namítnout, že to přeci platí i u policie 
či armády. Ano, ale tyto dvě státní složky zaručují po několi-
ka letech zaměstnání rentu. Obrovský benefit, kterému obec 
není schopna konkurovat. Tak jak pak mají města bojovat 
s kriminalitou a zlepšovat bezpečnost v obcích, když mají tak 
okleštěné možnosti? Už je na čase změnit zákon, který dělá 
z městských policií otloukánky.  Michal Pobucký

Sázka na gastronomii 
jako další lákadlo kultur-
ně-zábavné akce Beskyd-
ské rekordy, stejně jako 
přemístění z místecké-
ho na frýdecké náměstí, 
s návazností na Frýdecké 
historické slavnosti, vy-
šla. Výhra je vyjádřena 
v těchto číslech: 632 lidí, 
34760 ml zmrzliny za 9 
hodin. V součtu to stačilo 
v sobotu 27. srpna na dal-
ší zápis Frýdku-Místku 
do České knihy rekordů.

„Celá akce byla letos kon-
cipována ve stylu gastrofesti-
valu. Po celý den bylo možné 
ochutnat spoustu dobrého jíd-
la a nápojů převážně od míst-
ních prodejců či restaurací. 
I to byl jeden z důvodů, proč 
jsme akci tentokrát přemísti-
li na Zámecké náměstí, kde 
jsou pro gurmánské zážitky 
lepší podmínky. Povedlo se 
zapojit i kulisy Frýdeckého 
zámku, vyšlo počasí, takže 
jsme moc spokojeni a ná-

vštěvníci určitě taky. Na ná-
městí, v zámku i podzámčí 
byla po celý den skvělá at-
mosféra, což platí i o nava-
zujících historických slav-
nostech,“ shrnul náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Akci zahájil primátor 
Michal Pobucký, který se 
jako první vypořádal s porcí 
zmrzliny, která byla podá-
vána stylově zmrzlinářem 
Františkem Petrovičem z Ko-
loniálu František, jenž rov-
něž ve vedru podal heroický 
výkon vzhledem ke svému 
kostýmu a devítihodinové-
mu servírování bez přestáv-
ky. Na účast v rekordním 
poslání totiž neustále čekala 
fronta lidí. „To se nám stalo 
vůbec poprvé za osm let, že 
řada nebyla v žádném oka-
mžiku přerušena,“ těšilo Mo-
niku Konvičnou, ředitelku 
Beskydského informačního 
centra, příspěvkové organi-
zace města, která rekordy 
každoročně organizuje. Ta 

Hned dvojí minister-
skou návštěvu přivítala 23. 
srpna frýdecko-místecká 
radnice, kam zavítala mi-
nistryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová 
a ministr průmyslu a ob-

chodu Jan Mládek. I proto 
se témata točila zejména 
kolem pracovních příleži-
tostí a průmyslových zón.

„Chtěli jsme členům 
vlády především předsta-
vit možnosti brownfields 

v ArcelorMitallu, kde se 
nabízí využití deseti hekta-
rů v zóně, která by mohla 
být ve velmi krátkém čase 
k dispozici investorům. 
Mohli bychom tuto zónu 
nabýt, a proto nás zajímaly 
konkrétní možnosti dotační 
podpory státu na její pří-
pravu. Chceme co nejdříve 
využít potenciál, který před-
stavuje, protože může zajis-
tit pracovní příležitosti pro 
několik stovek lidí,“ shrnul 
důvod pozvání a návštěvy 
primátor Michal Pobucký.

V areálu ArcelorMittalu 
se ministři s doprovodem se-
známili s nabízenými volný-
mi plochami, ale vymínili si 
také krátkou návštěvu v sou-
časnosti výrobních prostor. 
� (Pokračování�na�str.�3)

ZMRZLINOVÝ REKORD: Štafetu�zahájil�primátor�Michal�Pobucký,�ale�moderátor�
Vojtěch�Bernatský�nakonec�mohl�poděkovat�všem�632�účastníkům,�kteří� se�na�zápisu�
do�knihy�rekordů�podíleli.  Foto: Petr Pavelka

V ARCELORU:�V�provozu,�který�čeká�na�další�využití.�
 Foto: Petr Pavelka

Ministři ve Frýdku-Místku

velmi ocenila i podíl dalších 
městských organizací – ze-
jména technických služeb TS 
a.s. a městské policie.

Rekordy s podtitulem 
„Frýdek-Místek plný chutí“ 
zpestřovala barmanská show, 
chillimánie pro odvážné nebo 
molekulární kuchyně.
� (Pokračování�na�str.�3)

Město se rekordně bavilo
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„Jelikož díky své pro-
fesi často cestuji, a to jak 
do zahraničí, tak po České 
republice, snažím si do-
vážet poznatky z daných 
destinací i k nám do Frýd-
ku-Místku. Opravdu sko-
ro v každém místě, které 
jsem navštívil, jsem vždy 
našel něco pozitivního, 
co by se mi líbilo zavést 
i v našem městě. Samo-
zřejmě vše se udělat nedá, 
něco trvá déle, něco se 
do našich podmínek ani 
nehodí.

Nyní ale konkrétně. 
V Turecku v letovisku 
Alanya mají podél moře 
cvičící stroje, takové, jako 
máme u přehrady Olešná. 
Byl bych velmi rád, pokud 
by se takovéto stroje ob-
jevily blíže centru města. 
Ideálním místem se jeví 
nábřeží řeky Ostravice. 

Hodně mi záleží na tom, 
jak přilákat více turistů 
do Frýdku-Místku. Máme 
nádhernou Baziliku a v ní 
kryptu s mumiemi, což 
mnozí ani neví. V Brně 
je Kapucínská hrobka a je 
to jedna z největších tu-
ristických lákadel města. 
Jsem rád, že jsme v této 
záležitosti na dobré cestě 
kryptu v Bazilice otevřít 
veřejnosti, nejen jednou 
v roce při Noci kostelů. 
Dalším takovým lákadlem 
pro turisty může být ži-
dovský hřbitov. Ano, není 
tak cenný jako Židovský 
hřbitov v Mikulově, ale 
i přesto bychom se mohli 
právě Mikulovem inspiro-
vat. Opět mě těší, že jsme 
v této záležitosti udělali 
velký krok kupředu, a vě-
řím, že hřbitov bude brzy 
otevřen pro veřejnost.

Co mě velmi zaujalo, 
když jsem byl loni v Bel-
gii, tak při příjezdu vlakem 
do města Oostende byly 
před vlakovým nádražím 
stovky jízdních kol, kte-
rá byla uzamčená ve sto-
janech a cyklodomech. 
Takže lidé, kteří z tohoto 
města cestovali za prací 
do Bruselu či Brugg, za-
parkovali své kolo a odjeli 
vlakem. To u nás u vlako-
vého nádraží takové mož-
nosti nemají. Cyklodomy 
se stávají velmi populár-
ními, stojí již v Přerově či 
Hradci Králové.

A jedna dobrá zpráva 
na závěr se týká rozkvet-
lých kruhových objezdů 

u nás ve Frýdku-Místku. 
Když projíždím Rakous-
kem, tak skoro každý kru-
hový objezd kvete, či je 
nějak ozdoben. Říkal jsem 
si, proč to nejde i u nás, 
a ono to jde. Stačí chtít. 
Mějme tedy oči otevřené 
a hledejme pozitivní in-
spirace kdekoliv na světě 
pro naše „fajne mjesto“ 
Frýdek-Místek.

 Marcel Sikora
 za KDU-ČSL

„Našli jste na dovole-
ných nějakou inspiraci pro 
Frýdek-Místek? Odpověď 
zní ANO. 

Košicím se na počátku 
prázdnin podařilo do měs-
ta dostat 4.000 návštěv-
níků po dobu dvou dní. 
A stačilo málo – spolu-
pořádat druhou polovinu 
běžeckého závodu. Pořa-
datelé tento závod nazvali 
Dvě města, dva státy, dva 
závody.

V Moravské Třebové 
je skvělá Fit stezka, která 
nabízí možnost posílit tělo 
a pročistit hlavu na čers-
tvém vzduchu a přiroze-
ném prostředí. Soutěžní 
formou na nejzajímavější 
místa v regionu vás pro-
vede „Hra, co svět neviděl 
– Geofun“ – geolokační 
zábavná hra nové genera-
ce, kde nestačí pouze mís-
to najít a „checknout“, ale 
musíte plnit i různé úkoly, 
které vám průvodce bě-
hem hry sdělí.

Luhačovická přehra-
da a přilehlý kemp láká 
návštěvníky na rybářské 
závody, které se konají 2x 
ročně.

Lyžařský areál Valčian-
ská dolina dokázala využít 
svůj potenciál hor a láká 
na S.W.A.T. Skills a „Kur-
zy přežití“. V prvním pří-
padě se jedná o překážko-
vou dráhu, kde je možné si 
otestovat své zkušenosti 
a schopnosti na střelec-
kých terčích, překážkách 
a disciplínách se zvýše-
ním hladiny adrenalinu. 
V druhém kurz jak pře-
žít v našich zeměpisných 
podmínkách a jak využít 
přírodu ve svůj prospěch.

Domnívám se, že Frýd-
ku-Místku stále schází 
strategický plán „Jak opa-
kovaně přilákat turisty“. 
Ale to nebrání tomu, aby 
Frýdek-Místek využíval 
neopakovatelné příleži-

tosti čerpání peněz z ev-
ropských fondů v rámci 
regionálních operačních 
programů ke svému roz-
voji.“

 Adéla Řehová
 za hnutí ANO 2011

„Při letošních prázd-
ninových toulkách jsem 
navštívila i východočeské 
město Pardubice. Krásné 
historické město, které 
znám z dob studia, do-
kázalo skloubit moderní, 
zrychlený život s histo-
rickým dědictvím. Přímo 
mě nadchla nedávná re-
konstrukce hlavní tepny 
města, třídy Míru. Histo-
ricky to byla promenáda 
plná obchodů a kaváren, 
která se v dobách reál-
ného socialismu změnila 
na rušnou šedivou ulici. 
V dnešním roce se třída 
Míru otevřela opět, jako 
městský bulvár určený pro 
odpočinek, zábavu a se-
tkávání lidí. Po obou stra-
nách široké třídy se rozší-
řily chodníky, na kterých 
místní kavárníci umístili 
posezení, je zde spousta 
obchodů, lavičky vybíze-
jící k posezení. Nechybí 
ani zeleň a vodní prvky 
určené k osvěžení. V roz-
šířené části bulváru se ko-
nají hudební a taneční vy-
stoupení. Vedení Pardubic 
udělalo pro své obyvatele 
dobrou věc. 

Takové místo ve F-M 
chybí. Máme sice dvě ná-
městí, ale na jednom par-
kují auta, což k odpočinku 
příliš nevybízí, a na dru-
hém chybí kašna, více 
upravené okolí náměstí, 
nedořešený mobiliář atd. 
První vlaštovkou může 
být nová kašna na místec-
kém náměstí nebo nový 
bulvár na Těšínské ulici. 
Nebojme se udělat něco 
odvážného, architektonic-
ky zajímavého, abychom 
měli místa, kde se budou 
lidé bavit, odpočívat, se-
tkávat a kde budou rádi 
vodit návštěvníky našeho 
města.“

 Petra Kalenská
 za hnutí Naše Město

„Myslím, že já i mí 
kolegové z vedení města 
už jsme za ty roky sluš-
ně „postiženi“ tím, že 
v rámci profesionální de-
formace všude, kam při-
jedeme, zkoumáme, zda 

by se něco dalo přenést 
do našich podmínek, nebo 
alespoň srovnáváme, jak 
máme danou věc vyřeše-
nou ve Frýdku-Místku. 
Některé nejvíce inspira-
tivní věci se pak objevují 
v dalších plánech, co by 
se dalo ještě ve městě zbu-
dovat. Ale není to o tom, 
že u nás nutně musí být 
vše, co v jiných městech, 
spíše se snažíme jít i svou 
cestou, aby ve městě bylo 
něco jedinečného. Své-
ho času jsme měli v plá-
nu vybudovat na Olešné 
adventure golf podobný 
tomu v Bohumíně, ale na-
konec jsme vybudovali 
jedinečné hřiště ve stylu 
pirátského světa, s jehož 
návštěvností jsme spoko-
jenější, než bychom asi 
byli u prvotního golfového 
projektu. Ve Frýdku-Míst-
ku neustále vylepšujeme 
sportoviště, stačí vzpo-
menout obrovské investice 
z posledních let v podobě 
haly Polárky nebo base-
balového hřiště. Nyní se 
začíná hovořit o potře-
bě plaveckého bazénu se 
sportovními parametry, 
které má třeba Plzeň, ale 
i spousta jiných měst. Ale, 
jak už jsem zmínil, nelze 
mít u nás vše, a už vůbec 
nelze vše mít hned. Něco 
inspirativního odjinud 
bychom však v dohled-
né době realizovat chtěli. 
Například by se nám líbilo 
více soch ve veřejném pro-
storu, jako je tomu v Bra-
tislavě i jinde. Na závěr 
musím říct, že je příjemné 
na dovolených také zjistit, 
že Frýdek-Místek vyznívá 
při srovnáních v mnoha 
parametrech velice dobře 
a že obligátní rčení o tom, 
že všude dobře, doma nej-
lépe, nevzbuzuje u nás jen 

trpký úsměv.“
 Karel Deutscher
 za ČSSD

„Na cestách po České 
republice, ale i na Sloven-
sku, jsme si všimli, že jsou 
hojně používána kromě čí-
sel popisných i orientační 
čísla domů. Toto dvojité 
číslování má u nás dlouhou 
historii i právní úpravu 
v podobě vyhlášky minis-
terstva vnitra č. 326/2000 
Sb. Uvádí se, že tabulky 
s popisnými i orientační 
čísly se umísťují viditelně, 
že číslo orientační má být 
umístěno vždy pod číslem 
popisným a že označení 
popisných, orientačních 
a evidenčních čísel se má 
barevně lišit, přičemž ce-
lostátně nejsou barvy sta-
noveny. Číslo orientační, 
jak už sám název napoví-
dá, má napomáhat v lepší 
orientaci nejen na jednot-
livých ulicích, ale i na ve-
řejných prostranstvích 
a náměstích. Čísla orien-
tační mají svá pravidla. 
Např. na ulici najdete lichá 
čísla vlevo, sudá vpravo. 
Náměstí se číslují dokola, 
začíná se nejvýznamněj-
ší budovou nebo od rohu 
náměstí. U řek rozhoduje 
většinou jejich tok – čísla 
rostou směrem po proudu, 
a pokud ulice míří od řeky, 
čím dál stojí dům, tím vyš-
ší orientační číslo nese. 
Stejně tak levý břeh zpra-
vidla nese lichá čísla, pra-
vý břeh sudá. Orientační 
čísla by jistě uvítali např. 
poštovní doručovatelky, 
hasiči, policie, záchranáři 
a hlavně návštěvníci naše-
ho města. Orientační čísla 
by se dostaly i do navigací 
GPS.“

 Ivan Vrba
 za KSČM

Téma: Našli jste na dovolených nějakou inspiraci pro město Frýdek-Místek?

U BALATONU: Radnice� chce� ve�městě� i� více� vodních�
prvků.�Nejdále� je�projekt�nové�kašny�na�místeckém�ná-
městí.�� Foto: Petr Pavelka
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Jan Rafaj, ředitel pro per-

sonalistiku a vnější vztahy 
společnosti ArcelorMittal, 
přitom potvrdil, že v sou-
časnosti existují zájemci 
o část volných kapacit, před-
nost má ale ucelené řešení 
s městem jako partnerem, 
který má eminentní zájem, 
aby celý areál našel odpo-
vídající využití. „Záměr 
města je zajímavý a bude-
me se tomu věnovat. Takhle 
na první pohled to vypadá 
pěkně, že tam, kde byla prů-
myslová výroba kdysi, by 
mohla znovu začít fungovat 
i dnes, ale nemusí to být úpl-
ně levná záležitost. S další-
mi konkrétními informa-
cemi o stavu zóny budeme 
přesněji vědět, co budeme 
moci pro Frýdek-Místek 
udělat,“ přislíbil pozornost 

ministerstva Jan Mládek.
Delegace dále stihla na-

vštívit výrobní prostory 
společnosti Viroplastic v lís-
kovecké průmyslové zóně, 
prohlédla si jeden z areálů 
bývalé textilky Slezan a pro-
gram ukončila v průmyslové 
zóně v Chlebovicích v pro-
vozu firmy Vyncke. „Tam 
se ministryně Marksová 
zajímala o chybějící profese 
na trhu práce a přetahovanou 
o kvalifikovanou sílu. Chybí 
mladí lidé na pozice svářečů 
a konstruktérů, problémem 
je i naplnění technických 
profesí s jazykovou znalostí. 
Udělala si tak obrázek, jaká 
je situace ve Frýdku-Místku, 
kde je jedna z nejnižších ne-
zaměstnaností, ale také vůle 
stále nové pracovní příleži-
tosti vytvářet,“ uzavřel za-
stupitel Libor Koval.  (pp)

Ministři ve Frýdku-Místku� (Pokračování�ze�str.�1)�
Bavila i soutěž o nejlepší 

frýdecko-místecký štrúdl, 
kde ze 16 vzorků nejvíce 
odbornou porotu zaujala 
Petra Schneiderová se svým 
pikantním štrúdlem s do-
mácím pestem. 

Program však myslel 
i na děti, pro které bylo 
připraveno spoustu sou-
těží a aktivit. Vzpomínky 
na nabitý den pak pomohou 

uchovat momentky z foto-
koutku i lžičky, které zů-
stávaly účastníkům rekor-
du. Večer zpříjemnili Lake 
Malawi, a kdo měl pořád 
málo, nepohrdl filmem Te-
orie tygra, který byl dalším 
zpestřením v letní kavárně 
na zámku. Někteří z něj 
rovnou startovali na další 
atraktivní program, který 
nabízely rytířské slavnosti 
s tradičním ohňovým prů-

vodem na úvod. Romantika 
rytířů, králů i kejklířů, kte-
rá patří k závěru prázdnin, 
pokračovala historickým 
jarmarkem se spoustou 
atrakcí i v neděli.

Nechyběly tradiční ry-
tířské souboje, hry a sou-
těže, rodiče s dětmi mohli 
obdivovat umění žonglérů 
i jezdců na koních, kteří si 
to rozdali v turnajovém klá-
ní. „Byl to náročný víkend, 
v němž se mohl pobavit 
každý. Stovky spokojených 
návštěvníků jsou odměnou 
pro všechny, kteří se na pro-
gramu podíleli a dokázali 
vytáhnout lidi z jejich do-
movů ke společné zábavě. 
Patří jim velké poděková-
ní, protože sdílená pohoda 
je nakažlivá a má trvalejší 
účinek. Tak ať nám vydrží 
i po prázdninách a dovole-
ných,“ přeje si primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Atraktivní�podívaná�s�koňmi.�
 Foto: Petr Pavelka

Město se rekordně bavilo

Občané místní městské 
části Skalice budou moci 
již brzy nakupovat v pro-
dejně smíšeného zboží, kte-
rá vznikla přebudováním 
prostor po bývalé restau-
raci v tamním kulturním 
domě. Nový nájemce fini-
šuje s vnitřními úpravami 
a navážením zboží a až se 
prokouše všemi potřebný-
mi razítky, chce co nejdříve 
v září uvést vše do provozu.

Vietnamský nájemce 
s dobrými referencemi po-
tvrdil, že lidé se už nyní 
velmi zajímají o to, co zde 
bude nabízet, a je připraven 
požadavkům lidí přizpů-
sobovat sortiment. Kromě 
základních potravin, nápojů, 
cukrovinek a drogerie chce 
reagovat na aktuální poptáv-

ku. Zaznamenal dokonce 
zájem o to, aby poskytoval 
ze zadní strany i určitou for-
mu pohostinství. K tomu se 
ale zatím nechystá. I proto, 
že v kulturním domě restau-
rační zařízení neprospero-
valo. O možnostech využití 
volného prostoru po bývalé 
restauraci pak hlasovali Ska-
ličtí v anketě osadního vý-
boru. Nejvíce hlasů obdržely 
návrhy na provozování mini 
hudební kavárny a prodejny 
smíšeného zboží. „I když 
bylo malinko více příznivců 
pro hudební kavárnu než pro 
obchod, rada města se na-
konec rozhodla pro obchod, 
a to zejména proto, že zde 
podobná restaurační zařízení 
v minulosti zkrachovala a ná-
jemce obchodu nabídnul pod-

statně vyšší nájem. O tom, 
zda se právě obchod osvědčí 
a bude prosperovat, o tom 
rozhodnou sami občané 
Skalice svou návštěvností,“ 
vysvětlil již dříve náměstek 
primátora Jiří Kajzar, který 
se přišel podívat, jak jsou 
úpravy daleko, a pro štěstí 
provozovatelů uskutečnil sty-
lový první nákup v podobě 
kvalitní vietnamské rýže.

Předpokládané náklady 
na rekonstrukci nebytových 
prostor byly podle projekto-
vé dokumentace vyčísleny 
na téměř 360 tisíc korun. 
Městská společnost TS a.s. 
realizovala stavební úpravy 
za zhruba 307 tisíc, čímž se 
městu podařilo ušetřit přes 
53 tisíc korun.  

„Provozovatel prodejny 
smíšeného zboží se jeví jako 
velice akční a podnikavý 
člověk, pro kterého bude tím 
největším oceněním spoko-

SMÍŠENKA VE SKALICI: Místní�lidé�si�již�brzy�budou�moci�
nakoupit�v�prostorách�kulturního�domu.  Foto: Petr Pavelka

Město dokončilo úpravy kulturního domu ve Skalici

jený zákazník. Chci věřit, že 
sortiment v prodejně bude 
bohatý, potraviny čerstvé 
a přístup prodejců k zákaz-
níkům přívětivý, což by mělo 
vést k prosperitě a spokoje-
nosti v každém směru pro 
všechny strany. Pak by se 
nám také potvrdilo, že roz-
hodnutí dát přednost prodej-
ně před hudební kavárnou 
bylo správné,“ uzavřel pri-
mátor Michal Pobucký. 

Rekonstrukce nebytových 

prostor KD Skalice byla 
hrazena z finanční rezervy 
na požadavky osadních vý-
borů, která činí v případě 
Skalice 5,8 milionu korun. 
To je částka, kterou má tam-
ní osadní výbor přislíbenou 
pro investiční akce v daném 
území Skalice, a garant 
za tuto městskou část Jiří 
Kajzar se při své návštěvě 
ve Skalici hned dočkal dal-
ších tipů, jak by mohly být 
finance použity.  (pp)

Fr ýde cko - m í s t e ck á 
radnice je rozhodnuta in-
vestovat do rekonstrukce 
obřadní síně na Frýdeckém 
zámku. O konkrétní podo-
bě se debatuje, na stole jsou 
však konkrétní návrhy, jak 
zastaralé prostory oživit 
k potěše novomanželů i je-
jich doprovodu, ale vyhovět 
současně i potřebám pro 
akt vítání občánků.

„S klesající ochotou mla-
dých lidí vstoupit do svazku 

manželského toho jako město 
moc nenaděláme, stejně jako 
s trendem hledání atraktiv-
ních míst pro svatební obřad. 
Ale ve Frýdku-Místku máme 
hezký zámek i zámecký park, 
takže nechceme, aby pro nej-
důležitější okamžik svateb-
ního dne měli potřebu hledat 
něco jiného,“ shrnul primátor 
Michal Pobucký, který jako 
oddávající ví, jaké má síň ne-
dostatky. Potvrdila je i anketa 
v rámci zpracované studie re-
konstrukce obřadní síně. Ob-
čanům se vzhled nelíbí, jako 

by se vrátili o třicet let zpát-
ky. Stará křesla, z nichž mají 
starší lidé problém vstát, fle-
katý koberec, který již nelze 
vyčistit, nevhodné osvětlení 
i dosluhující varhany, jejichž 
udržovací provoz stojí ročně 
desetitisíce. Nákup nových by 
byla obrovská investice, proto 
se v doporučeném projektu 
objevuje klavírní křídlo, kte-
ré by podtrhovalo razantnější 
změnu síně, při níž se počítá 
se změnou dispozic, která by 
měla přinést všem větší kom-
fort i více míst k sezení.  (pp)

Radnice chce rekonstrukci obřadní síně

LOKALITA PRO SKATEPARK?: Při�hledání�ideální�
lokality�pro�výstavbu�skateparku�se�nyní�jeví�nejvýhodně-
ji�prostor�pod�základní�školou�na�ulici�E.�Krásnohorské,�
kde� se� již� nachází� několik� sportovišť� včetně� nedalekého�
fotbalového�areálu�Stovky.�„Místo�je�vyhovující�z�hlediska�
územního�plánu,�neměly�by�být�komplikace�s�inženýrskými�
sítěmi,�dostupnost�je�slušná�a�i�škola�projevila�o�realizaci�
projektu� v� tomto� umístění� zájem,“� informoval� náměstek�
primátora�Pavel�Machala.  Foto: Petr Pavelka
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Ke všeobecné spokoje-
nosti se podařilo vyřešit 
problematiku pohybu 
nežádoucích osob v kom-
binovaném domě na ulici 
Malý Koloredov, který 
město získalo v roce 2001 
jako hotelový dům a ná-
sledně jej rekonstruovalo 
na byty a nebytové pro-
story.

Objekt prošel v minu-
lých měsících další úpra-
vou a získal samostatný 
vchod a přístupový chod-
ník do jedné ze dvou částí 
a také nové zvonkové tablo 
u hlavního vchodu. Cílem 
bylo zvýšit bezpečnost 
místních nájemníků, ale 
také zvýšit míru zabezpe-
čení městského majetku. 

Dům má dvě části a jeden 
společný vchod. Nachází se 
v něm 130 bytových jedno-
tek a také několik nebyto-
vých prostor. „V jedné ze 
dvou částí je provozován 
billiard bar, do kterého byl 
přístup přes hlavní vchod, 
což se místním nájemní-

kům přestalo zamlouvat 
zejména poté, kdy byla 
zrušena vrátnice uvnitř 
vchodu, který nebyl uza-
mykatelný. Stěžovali si ze-
jména na nekontrolovatel-
ný pohyb nezvaných hostů 
z ulice, kteří přespávali 
v zákoutích domu a dělali 
v něm nepořádek,“ zmínil 
důvody úprav primátor Mi-
chal Pobucký. 

„Situace v domě začala 
být neúnosná. Bylo nutné 
ochránit nejen nájemníky, 
ale také městský majetek 
před znehodnocením a ni-
čením. Proto jsme do části 
s barem nechali vybudovat 
samostatný vchod a na ven-
kovní stěnu hlavního vcho-
du do objektu instalovat 
zvonkové tablo. Každý 
nájemce tak může komu-
nikovat a otevírat vstupní 
dveře hlavního vchodu 
prostřednictvím domácího 
telefonu, jako je to běžné 
v jiných obytných domech. 
Pohyb osob v domě tak bu-
dou mít nájemníci pod svou 

kontrolou,“ přiblížil úpravy 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar s tím, že v souvis-
losti s ochranou spořáda-
ných nájemníků bude měs-
to razantněji přistupovat 
k těm problémovým, kteří 
nerespektují pravidla sou-
žití, a bude jim vypovídat 
nájemní smlouvy.    

Ve třetím patře kom-
binovaného domu v ulici 
Malý Koloredov byly re-
alizovány také dispoziční 

PŘÍSTUP JEN NÁJEMNÍKŮM: Nový� vchod� vyřešil�
problém�k�všeobecné�spokojenosti.  Foto: Petr Pavelka

Město zvýšilo bezpečnost obyvatel 
kombinovaného domu „Koloredov“

úpravy nebytových prostor. 
Vznikly tam společenské 

prostory s kuchyňkou pro 
Klub důchodců. 

Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, 
p. o. srdečně zve seniory 
a osoby se zdravotním po-
stižením i jejich doprovod 
na tradiční Pochod pro 
seniory. Akce je pořádána 
pod záštitou primátora 
města Michala Pobucké-
ho, za finanční podpory 
Statutárního města Frý-
dek-Místek a ve spoluprá-
ci s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek. 

Pochod se koná v pátek 
16. září, místem startu je 
Hájek (autobusová zastáv-
ka) a na trasu do Sedlišť 
k restauraci Lašská jizba 
vyrazíme v 9.10 hodin. 
Trasa je nenáročná, dlouhá 
přibližně 3 km. Doprová-
zet vás může kdokoli – 
člen rodiny, kamarád, psí 
společník atd. Na startu 
i v cíli je zajištěno občer-

stvení a v Sedlištích také 
malý kulturní program. 
Organizátoři pochodu si 
pro vás připravili drobné 
dárky a soutěž, také bude 
zpřístupněn kostel Všech 
svatých a Muzeum Lašská 
jizba. Užitečné rady získáte 
ve stánku VZP.

Na akci i z ní se můžete 
dopravit zdarma svozový-
mi autobusy nebo linkou 
MHD a příměstským auto-
busem.

Svozový autobus
Z Frýdku: U Gustlíčka 

8.17, Na Veselé 8.20, Nový 
byt 8.23, Magistrát 8.26, 
Revoluční 8.29, Lískovec-
ká 8.33, Sídliště 8.35, Nová 
Osada 8.39, Hájek 8.43

Z Místku: Poliklinika 
(strana u budovy) 8.04, 
Polit. obětí (u Národního 
domu) 8.08, Domov seniorů 
8.10, Riviéra blok 27 v 8.12, 
Riviéra vodárna 8.13, Rivi-
éra 8.17, Frýdlantská 8.19, 
Ostravská 8.22, Anenská 
8.24, Slezan 01 v 8.26, 
U nemocnice 8.31, Lékárna 
8.32, Rozcestí u školy 8.34, 
Sídliště 8.37, Nová Osada 
8.41, Hájek 8.45  

nebo MHD – linka č. 5.
Odjezdy na zastávku 

Hájek od Chlebovice, kos-

tel. 8.15, Chlebovice, střed 
8.16, Zelinkovice 8.18, Mís-
tek, u Václavíků 8.20, Mís-
tek, Olešná 8.22, Místek, 
Štandl 8.24, Místek, 17. lis-
topadu 8.26, Místek, Anen-
ská 8.29, Místek, Poliklini-
ka 8.31, Místek, Politických 
obětí 8.35, Frýdek, žel. 
stanice 8.40, Frýdek, Nový 
byt 8.43, Frýdek, Magistrát 
8.45, Frýdek, U nemocnice 
8.47, Frýdek, Lékárna 8.48, 
Frýdek, rozc. u školy 8.49, 
Frýdek, sídliště 8.51, Frý-
dek, Horní 8.53, Frýdek, 
Nová Osada 8.55, Lískovec, 
Hájek 8.57

Odjezd ze Sedlišť (par-
koviště za rest. Lašská 

jizba) do Frýdku-Místku 
svozovými autobusy 

12.00 a12.30 h.
Přijďte se pobavit a udě-

lat něco pro své zdraví. Pro-
jdete se hezkou krajinou, 
potkáte známé tváře a se-
známíte se s novými lidmi, 
dozvíte se něco zajímavého. 
Určitě budete plni hezkých 
dojmů. 

POCHOD SE KONÁ 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

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

Pochod pro seniory – z Hájku do Sedlišť

Frýdek
Muzeum Beskyd F-M – 
Frýdecký zámek
Kostel sv. Jana Křtitele
Bazilika Navštívení Pan-
ny Marie
Evangelický kostel
Místek
Kostel sv. Jana a Pavla
Kostel sv. Jakuba

Doprovodné akce.
Zpřístupnění věže koste-
la sv. Jana Křtitele                 
Koncerty duchovní hud-
by.
v  15.00 v bazilice (skupi-
na Hrozen a jejich hosté)
v 15.30 v kostele sv. Jana 
Křtitele (PS Catena Mu-
sica)

Dny evropského dědictví
U této příležitosti budou zdarma zpřístupněny 

veřejnosti památkové objekty ve Frýdku-Místku.
Neděle 11. září od 14.00 do 17.00 hodin

V pondělí 5. září od 16 
do 18.30 hodin zastaví u po-
likliniky v Místku mobilní 
ambulance a nabídne zá-
jemcům anonymní a bez-
platné testování na HIV 
protilátky. Výsledek rychlo-
testu je znám do 20 minut. 

Testování je zajišťováno 
ve sterilním prostředí mo-

bilní ambulance (sanitky) 
odbornými pracovníky, 
kteří zájemcům odeberou 
krev z prstu a přidělí číselný 
kód, který bude opravňovat 
k získání výsledku testu. 

Projekt je realizován Čes-
kou společností AIDS po-
moc a je podporován Minis-
terstvem zdravotnictví ČR. 

Nechte se zdarma otestovat na HIV

DÁRCI KRVE: Na� začátku� léta� scházelo� transfuzním� stanicím� zhruba� 150� tisíc�
dárců,� i� díky�přísnějším� zdravotním�kritériím,� turistice�nebo� i� rekordnímu�výsky-
tu�klíšťat.�To�inspirovalo�primátora�Michala�Pobuckého,�náměstka�Pavla�Machalu�
a�zastupitele�Libora�Kovala,�aby�se�sami�zapojili�do�dárcovství�a�pomohli�také�v�ná-
borové� kampani� frýdecké�nemocnici.�V�uplynulých�dnech�převzali� průkazy�dárců�
po�prvním�odběru�a�chystají�se�společně�pokračovat.  Foto: Petr Pavelka
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O tom, že je léto roz-
marné v počasí a obzvlášť 
na horách, se letos v čer-
venci přesvědčili účast-
níci letního pobytu Cesta 
z města 2. Pod vedením 
terénních pracovníků, 
pracovníků z Klubu Kos-
ťa a dobrovolnice z Adry 
si přesto 18 dětí odvezlo 
z letního pobytu nevšední 
zážitky a nová přátelství.

Již druhý ročník aktivi-
začně poznávacího pobytu 
letos zorganizoval odbor 
sociálních služeb pro po-
třebné děti. Na horské 
chatě Ostrá na Ostravici 
se „Ostrá parta“ nenechala 
rozházet rozmary podhor-
ského počasí a plně vyu-
žila sportovních, přírod-
ních i kulturních nabídek 
v okolí. Od hraní fotbalu 
přes otužilé koupání si děti 
zpestřovaly pobyt výlety 
v okolí. Letošní pobyt byl 
zaměřený na poznávání 
flory a fauny. Od teorie 
k praxi se děti přenesly 
na zádech koní na místní 
farmě Zátopek. Interaktiv-

ní ukázky výcviku psovo-
dů ze Sportovního klubu 
policie Frýdek-Místek pod 
vedením Vladimíra Šmi-
řáka je přesvědčily o prav-
divosti rčení, že nejlepším 
přítelem člověka je pes. 
Další deštivé odpoledne 
dětem obohatili vybraní 
členové sportovní školy 
Taekwon-Do Joomuk Frý-
dek-Místek. Pod vedením 
zkušeného trenéra Josefa 
Juhasze předvedli dětem 
přerážení desek, osob-
ní souboje a taky fakt, že 
vítězství v boji mnohdy 
netkví v síle protivníko-
vých paží, ale ve vlastní 
disciplíně a šikovnosti. 
Případná zranění z „bojů“ 
se děti učily ošetřovat při 
návštěvě Českého červené-
ho kříže pod vedením zdra-
votní sestry paní Stanov-
ské. Během tříhodinového 
bloku si děti vyzkoušely, 
jak se zachovat, pokud by 
musely poskytnout první 
pomoc v případě zlomenin, 
krvácení a selhání základ-
ních životních funkcí. Děti 

se učily zábavnou formou 
masáž srdce na figuríně 
a ošetření řezné rány.

Přes zmiňovanou ne-
přízeň počasí si děti po-
byt užily. Pětidenní pobyt 
v přírodě byl zakončen 
posledním velkým výletem 
po okolí a děti, ač unavené, 
tak spokojené a plné zážit-
ků, se těší na další prázdni-
nový výlet. 

 Rostislav Hekera

Rada města Frýdku-Místku 
schválila na své 65. schůzi 
konané dne 26. 7. 2016 pod-
mínky „Programu na pod-
poru a rozvoj sociálních slu-
žeb pro rok 2017“ (dále jen 
„Program“).
Účelem realizace Progra-
mu je finanční podpora po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena 
ve Střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek 
na období 2014–2018 (dále 
jen „SPRSS FM“). Podporo-
váno bude poskytování soci-
álních služeb, které jsou sou-
částí sítě sociálních služeb 
uvedené v SPRSS FM. Dů-
vodem podpory je udržení 
stávajících sociálních služeb 
a podpora nových sociálních 
služeb v souladu se SPRSS 
FM na území statutárního 
města Frýdku-Místku.
Lhůta pro podání žádosti 
je od 29. 8. do 16. 9. 2016 
včetně.
Byla-li žádost podána pro-
střednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je lhůta 
zachována, byla-li v po-
slední den lhůty převzata 
zásilka s žádostí k poštovní 

přepravě.
Veškeré informace souvise-
jící s dotačním Programem 
včetně formulářů a podmí-
nek Programu jsou k dispo-
zici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz, sek-
ce sociální služby-dotace-
-dotace na podporu a rozvoj 
sociálních služeb.
Kontaktní osoba (adminis-
trátor) je: Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá 
„Žádost o poskytnutí dota-
ce pro rok 2017“ v jednom 
podepsaném originále 
s přílohami v tištěné verzi 
doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
na adresu:
Statutární město Frýdek-
-Místek
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem 
(názvem) žadatele a adresou 
(sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat – žá-
dost o dotaci na podporu 
a rozvoj sociálních služeb“

Vyhlášení Programu na podporu
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2017 

Dne 3. srpna uspořádali 
pracovníci Sociální asis-
tence Frýdek-Místek (so-
ciálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi) v rám-
ci pravidelné prázdnino-
vé aktivity Klub pro děti 
výlet s dětmi do ostravské 
zoologické zahrady. 

Akce se zúčastnilo cel-
kem 9 dětí ve věku od 5 
do 8 let. V ZOO měly děti 
možnost prohlédnout si 

expozice zvířat, zúčastnit 
se krmení opic i krokodý-
lů, mluvit s ošetřovateli 
a zjistit tak více o různých 
druzích zvířat a způsobu je-
jich života. Bez povšimnutí 
nezůstalo ani dětské hřiště, 
kde na děti udělaly velký 
dojem prolézačky ve tvaru 
exotických zvířat. Na závěr 
dostaly děti za úkol vypl-
nit velký vědomostní kvíz, 
ve kterém měly prokázat, 

co všechno se o zvířatech 
dozvěděly.

Akci pro děti bylo možno 
realizovat díky sponzorské-
mu daru ve výši 2000 Kč. 
DĚKUJEME!

Co v Sociální asistenci 
Frýdek-Místek děláme?

Sociální asistence Frý-
dek-Místek poskytuje bez-
platně sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi, 
které se nacházejí v ne-
příznivé sociální situaci, 
spojené např. se zadluže-
ností, ztrátou bydlení, s ne-
zaměstnaností, s řešením 
výchovných problémů dětí 
apod. 
Kontakt:
Petra Feller Stanieko-
vá, koordinátorka SAFM 
739 380 145
Kostikovo náměstí 646, 
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: asistence.koor.fm@
slezskadiakonie.cz

Sociální asistence Frýdek-Místek s dětmi 
na výletě v ostravské zoologické zahradě

Cesta z města pro potřebné děti

Rada města Frýdku-Místku 
na své schůzi dne 26. 7. 2016 
usnesením č. 14/65/2016 
schválila podmínky Pro-
gramu na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 
2017 (dále jen „Program“).
Podmínky:
http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/socialni-sluzby/
dotace/dotace-na-podporu-v-
-oblasti-zdravotnictvi/dotac-
ni-programy-na-rok-2017/

Podporovanými 
oblastmi jsou:

1. Podpora a rozvoj zdravotní 

Vyhlášení Programu na podporu projektů
v oblasti zdravotnictví pro rok 2017

péče a následné péče (pod-
pora materiálně-technického 
vybavení vedoucí ke zlepšení 
zdravotního stavu občanů)
2. Podpora preventivních pro-
gramů vedoucích k výchově 
ke zdraví, zdravému způsobu 
života a humanitární pomoci 
(zaměřeno na zdravotnickou 
osvětu, prevenci civilizačních 
onemocnění, humanitární po-
moc apod.)
3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany (podpora činností, je-
jichž účelem je zlepšení fyzic-
ké i psychické kondice zdra-
votně postižených občanů)
4. Vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postiže-
ných občanů, včetně rovných 
podmínek (podpora činnos-

tí, jejichž účelem je zlepšení 
kvality života zdravotně po-
stižených občanů)
5. Podpora projektů zaměřu-
jících se na poskytování mo-
bilní paliativní péče (mobilní 
hospic) (podpora činností, 
jejichž účelem je zmírnění 
utrpení a zachování kvality 
života pacienta, který trpí ne-
vyléčitelnou nemocí)
Lhůta pro podávání žá-
dostí:
1. Lhůta pro podávání žádos-
tí je od 1. 10. 2016 do 31. 10. 
2016 včetně.
Kontaktní osoba (admi-
nistrátor): 
Věra Konečná, odbor soci-
álních služeb
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail: konecna.vera@fry-
dekmistek.cz 
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Úvodní etapu osmého 
ročníku Czech Cycling 
Tour, kterou byla týmo-
vá časovka ve Frýdku-
-Místku na 17,3 kilometru, 
zvládla nejrychleji sestava 
týmu ProTour Cannon-
dale Drapac. Souboj proti 
chronometru byl ale hod-
ně vyrovnaný. Druhý tým 
v pořadí CCC Sprandi 
Polkovice v sestavě s dvojicí 
Čechů Janem Hirtem a Jo-
sefem Černým byla poma-
lejší jen o jedenáct vteřin 
a třetí česká stáj Klein Con-
stantia ztratila další čtyři 
vteřiny.

„Jsem rád, že přišlo na start 
povzbuzovat tolik lidí, byla to 
v každém ohledu profesionál-
ní podívaná, pro sportovní 
fanoušky i laiky určitě záži-
tek. Frýdek-Místek má dost 
cyklistických nadšenců, kteří 
tento vrcholný podnik v rám-
ci republiky v našem městě 
jistě uvítali,“ hodnotil primá-
tor Michal Pobucký.

Po zrušení startu týmu 
SKC Tufo Prostějov přivítali 
pořadatelé na startu závodu 
první kategorie UCI osmnáct 
osmičlenných celků a kro-
mě Cannondale i další tým 
ProTour Lampre Merida, 

která skončila hned za trojicí 
nejlepších. Ve velmi dobrém 
světle se představila i osmič-
ka druhého českého týmu 
Whirlpool Author. Na trať 
vyrazila sedmá a po průjez-
du cílem se dostala do vedení 
časem 20:38. Překonala jej 

až formace Klein Constan-
tia, která byla rychlejší o 19 
vteřin.

„Myslím, že můžeme být 
spokojeni. Máme v týmu 
hodně mladých jezdců, kteří 
týmovou časovku mockrát 
nejeli, takže z tohoto pohledu 
jsme předvedli slušný výkon. 
Nechtěli jsme moc ztratit a to 
se nám povedlo,“ řekl jeden 
z nejzkušenějších jezdců 
Whirlpool Author Alois Kaň-
kovský. 

Celek Klein Constantia 
sesadil z prvního místa o tři 
vteřiny tým CCC Sprandi, 
který na CCT přijel ve velmi 
silné sestavě včetně české 
dvojice. „Každý chce vyhrát, 
ale i druhé místo je dobré. 
Trať byla sice krátká, ale 
rozhodně ne lehká. Hlavně 

NA STARTU: Diváci�podél�trati�si�užili�vrcholné�cyklistiky.�
 Foto: Petr Pavelka

Časovka ve Frýdku-Místku pro Cannondale

„s podporou
města“

utkání. V něm se hned na za-
čátku dostali do vedení 3:0 
a zdálo se, že Třebíči připra-
ví šestou prohru v řadě. Ještě 
před devátou směnou drželi 
příznivý stav 4:2, ale nakonec 
se museli smířit s porážkou 
4:8. I tak však před svými 
fanoušky předvedli dobrý vý-
kon a stále jsou ve hře o po-
stup do extraligy. 

„Před tímto 
dvojzápasem by-
chom jednu výhru 
brali,“ řekl po utká-
ní Pavel Kociňák, 
jenž na trenérském 
postu suploval 
chybějícího Jana 
Maštalíře. „V prv-

ním utkání se nám povedlo 
porazit jednoho z nejlepších 
nadhazovačů v republice. 
Nám skvěle zaházel Marko. 
Ve druhém jsme sice vedli 
4:2, ale v poslední směně nám 
dali šest bodů. Prohráli jsme 
tak vyhraný zápas. Je fajn, že 
jsme si ukázali, že můžeme 
porazit jakýkoliv tým.“

Klasik obral favorita o výhru
Do Frýdku-Místku 

v rámci barážových zápasů 
o postup do baseballové ex-
traligy přijela favorizovaná 
Třebíč, která se již druhou 
sezonu netají extraligovými 
ambicemi. Jenže domácí 
baseballisté byli proti a sou-
peře pořádně zaskočili. Ten 
byl nakonec rád, že si odvezl 
alespoň jednu výhru.

Do prvního zápasu nastou-
pil na kopci Klasiku Marko 
Vykoukal, o kterém je zná-
mo, že se umí vyhecovat proti 
silnějším soupeřům. To se 
nakonec potvrdilo i v tomto 
utkání a baseballisté soupeře 
často nedokázali najít recept 
na jeho nadhozy. Třebíč se 
sice ve čtvrté směně dostala 
do vedení 1:0, ale Frýdek-
-Místek vyrovnal v téže smě-
ně. V následující navíc dvěma 
doběhy navýšil své vedení 
o dva body. Utkání bylo jak 
na houpačce. Nejdříve Třebíč 
vyrovnala, aby domácí opět 
odskočili na rozdíl jednoho 
bodu.

V deváté směně však hosté 
jedním doběhem opět srov-
nali a utkání šlo do nastavení. 
Do něj domácí na kopec po-
stavili Martina Dronga, jenž 
s pomocí obrany zahrál dva 
rychlé auty. Třebíč pak ale do-
kázala díky jednometovému 
odpalu stáhnout dva běžce 
pro body. Jenže hráči Klasi-
ku hráli tento zápas v pohodě 
a dvoubodové manko doká-
zali brzy dorovnat. Následně 
pak ještě po chybě hostující 
spojky získali rozhodující 
rozdílový bod. Po jeho zisku 
se tak mohli radovat z první 
výhry v baráži (7:6).

Pohodu z prvního zápasu si 
domácí přenesli i do dalšího 

Také druhé domácí utká-
ní podzimní části fotbalové 
sezony A muži zvládli, když 
Vyskočilovým gólem pora-
zili Vlašim.

Běžela 3. minuta zápasu, 
když si na Šumského rohový 
kop seběhl na první tyč Vy-
skočil a po jeho teči pravač-
kou si hostující obránce srazil 
míč pod břevno - 1:0. Úvodní 
gól domácí fanoušky rozváš-
nil, leč následné minuty uká-
zaly, že možná brzká branka 
střetnutí nakonec ublížila. 
Dalších gólových příležitos-
tí v úvodní pětačtyřiceti-
minutovce oba celky příliš 
nenabídly. „Vydařil se nám 
vstup do utkání, stejně jako 
před týdnem v Opavě (4:2). 
Pak ten zápas v tom počasí 
a teple vyzněl tak, že jsme jej 
nakonec dokázali dotáhnout 
do vítězného konce. Chlapce 
musím dnes pochválit za fan-

tastickou defenzívu,“ řekl 
po utkání domácí kouč Miro-
slav Nemec.

Po změně stran se sice hra 
zlepšila, ale určitě to nebyl 
fotbal, který by fanoušky zve-
dal ze sedadel. V 67. minutě 
už málem domácí příznivci 
křičeli gól, Literákova hlavič-
ka po rohovém kopu ale míři-
la přesně do míst, kde stál vla-
šimský gólman. Valcíři tak 
po bojovném výkonu udrželi 
domácí neporazitelnost a tě-
šili se na další kolo FNL proti 
exligovému Baníku Ostrava. 

„Souhlasím s tím, že to ur-
čitě nebylo ono. Po těch dvou 
zápasech, co jsme odehráli, 
jsme ale nutně potřebovali 
uhrát nulu vzadu. To se po-
dařilo. Je to důležité vítěz-
ství, navíc ve druhé půlce 
jsme mohli Literákem vstřelit 
i druhou branku,“ hodnotil 
trenér MFK.

Doma nadále stoprocentní
MFK F-M – FC VLAŠIM 1:0 (1:0)

úsek zpět do Frýdku-Místku 
proti větru dal zabrat,“ řekl 
Josef Černý. A Michal Schle-
gel z Klein Constantia při-
dal: „Bylo to hodně rychlé, 
v osmi lidech těch sedmnáct 
kilometrů bylo ale příjem-
ných. Se třetím místem jsme 
spokojeni.“ 

Dva nejsilnější celky vyra-
zily na trať až jako poslední. 
Jezdci Cannondale roli favo-
rita splnili, cílem proletěli ča-
sem pouhých pět vteřin nad 
hranicí dvaceti minut. 

Výsledky týmová časov-
ka (17,3 km): 

1. Cannondale (Bauer, 
Bevin, Langeveld, Maran-
goni, Muller, Skjerping, 

Wippert, Zepuntke) 20:05, 
2. CCC Sprandi Polkowice 
(Hirt, Černý, de la Parte, 
Grosschartner, Mihajlov, 
Rebellin, Samojlau, Szmyd) 
+11, 3. Klein Constantia 

(Cavagna, Garcia, Lehký, 
Prado, Schlegel, Lecroq, 
Sisr, Kasperkiewicz) +15, 4. 
Lampre Merida +15, 5. Wal-
lonie Bruxelles +19, 6. Verva 
Activejet +21. (pp)

kam za sportem a relaxací
Stolní tenis na 2. ZŠ

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M přijímá mladé 
zájemce o stolní tenis ve věku 9–15 let.
Hrajeme: úterý od 17.00 do 19.00 hodin, 

pátek od 17.30 do 19.30 hodin.
V tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka (MHD 

zastávka u Gustlička, vchod boční brankou). 
Kontakt: 774 999 297. Začínáme v pátek 9. září.

Nábor juda
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Zlatá medaile, kterou 
vybojoval judista Lukáš 
Krpálek na olympijských 
hrách v Riu de Janeiru, 
přináší první pozitivní re-
akce sportovní veřejnosti. 
Od obrovského úspěchu 
českého reprezentanta 
uplynul jen krátký čas 
a klub Judo Beskydy za-
znamenal již dvacítku 
nových zájemců o trénink 
a členství. 

Frýdecko-místečtí patří 
k předním klubům Českého 

svazu juda a s dvěma stovka-
mi členů patří také k početně 
nejsilnějším individuálním 
sportům ve městě a okrese. 
V letošní sezóně dosahu-
jí judisté z Beskyd velmi 
dobrých výsledků. Na kon-
tě z první poloviny sezóny 
mají čtyři medailová umís-
tění z mistrovství republiky 
juniorů a po třech kolech 
nominace pro mistrovství 
republiky obsazují reprezen-
tanti klubu přední místa ran-
kingových žebříčků ve všech 

mládežnických kategoriích. 
V letošním roce se frýdecko-
-místečtí judisté probojovali 
do prestižní dorostenecké 
ligy, ve které jako nováček 
dokázali postoupit do finá-
lové skupiny, když ve dvou 
kolech porazili mimo jiné sil-
ný konkurenční klub Baník 
Ostrava. Pro podzimní část 
sezóny budou všichni čeští 
judisté významně motivová-
ni olympijským úspěchem 
Lukáše Krpálka a dá se oče-
kávat velmi silná konkurence 

Frýdecko-místečtí judisté kráčejí
ve šlépějích olympijského vítěze

a náročné souboje na všech 
úrovních soutěží. Frýdecko-
-místečtí budou již první 
týden v září bojovat ve čtvr-
tém kole nominační soutěže 
jednotlivců v Brně a další 
zářijový víkend uspořádají 
tradiční mezinárodní „Pohár 
olympijských nadějí“. V sou-
časné době probíhá na všech 

tréninkových základnách 
klubu nábor, od kterého ju-
disté očekávají významný 
příliv mládeže do svých řad. 
Ve Frýdku-Místku probíhá 
nábor v kasárnách „Na Bah-
ně“, vždy v pondělí a stře-
du od 16.40 hodin. Více se 
mohou zájemci dozvědět 
na www.judobeskydy.cz.

128 dní. Tak dlouhou 
dobu čekali frýdecko-mís-
tečtí fanoušci na další do-
mácí zápas, v němž se proti 
sobě postavily výběry Rysů 
a Zubrů. O vítězi tohoto 
klání se z velké části roz-
hodlo již v první části, kdy 
se dvakrát prosadil nová-
ček WSM ligy. Po polovině 
zápasu se Přerov dotáhl 
na rozdíl jediné branky, ale 
Frýdecko-Místečtí si již ve-
dení vzít nenechali.

V úvodu první třetiny 
hráči mezi sebou i s rozhod-
čími korigovali své předsta-
vy o „přátelském“ zápase 
a výsledkem byla řada pře-
silovkových situací. Frýdec-
ko-Místeckým se podařilo 
překonat až tu třetí: kotouče 
se chopil Michal Roman 
a chytrou střelou uklidil 
touš k vzdálenější tyči. Zubři 
mohli rychle odpovědět, 
nicméně jejich přesilovka 
přísnější měřítka nesnesla. To 
hráči s rysem na prsou byli 
při opětovné hře proti čtyřem 
hráčům mnohem úspěšnější. 
Ondřej Kovařčík dostal ide-
ální přihrávku do mezikruží 
a rychlou střelou propasíro-
val kotouč do sítě.

Až v pětatřicáté minutě se 
před zraky více než tisícov-
ky fanoušků dočkali první 
branky i hosté. Zasloužil 
se o ni Matěj Málek z do-
rážky. Třetí perioda začala 
přesilovkou Přerova, který 
si však žádnou vážnější pří-
ležitost nevypracoval. Ihned 
po návratu z trestné lavice 
pak Růžička přebral při-
hrávku od Kovařčíka a na-
servíroval puk na modrou 
čáru Štěpánu Jeníkovi, jehož 
tečovanou dělovku Horčička 
zastavit nedokázal – 3:1.

V sedmačtyřicáté minutě 

DOMÁCÍ PREMIÉRA: Po�výhře�s�Přerovem�pak�Frýdek-
-Místek�předčil�i�extraligový�Třinec.  Foto: Petr Pavelka

Hokej v Polárce po 128 dnech
HC F-M – Přerov 4:2

to neúspěšně zkoušel Goiš. 
Domácí se záhy rychle pře-
sunuli do útoku a ten skončil 
čtvrtým pukem v síti přerov-
ské klece. Autorem poslední-
ho frýdecko-místeckého zá-
sahu se stal dočasný kapitán 
Marek Růžička. Zkorigování 
stavu přišlo na svět v 58. mi-
nutě. Poslední desítky vteřin 
se rovněž odehrávaly v režii 

Zubrů, ovšem na stavu 4:2 se 
už nic nezměnilo.

Po závěrečném klaksonu 
si to oba týmy ještě rozdaly 
v doplňkovém prodloužení 
tří proti třem. Přes několik 
brejků ale branka nepadla, 
a tak přišly na řadu i ná-
jezdy, v nichž se prosadil až 
jedenáctý v pořadí – Radek 
Meidl. 

O víkendu 13.–14. srp-
na se na přehradě Olešná, 
za podpory Statutárního 
města Frýdku-Místku, 
uskutečnily kajakářské zá-
vody.

Závodilo se o Putovní po-
hár Frýdku-Místku, který 
si v loňském 
roce odvezl 
oddíl rychlost-
ní kanoistiky 
z Olomouce. 
Po dvoudenním 
závodění však 
loňští vítězové 
prvenství těsně 
neobhájili a po-
hár zůstal doma. 
Svými výkony 
se o vítězství 
zasloužila pře-
devším mužská 
kategorie ka-
jakářů na trati 
5000 m a nejpo-

četnější kategorie benjamín-
ků, na trati dlouhé 2000 m. 
V době probíhajících olym-
pijských her byla sportovní 
atmosféra o to příjemnější 
a všechny zúčastněné týmy 
rychlostní kanoistiky si závo-
dění patřičně užívaly.

Kajakářské závody na Olešné

Frýdecko-místečtí ho-
kejisté zůstávají v přípravě 
na novou sezónu stále sto-
procentní. Ve třetím due-
lu získali po výsledku 3:2 
cenný skalp extraligového 
Třince, který dorazil do Po-
lárky s drtivou většinou 
svých opor. Dalším zpest-
řením v již tak zajímavém 
klání navíc byla konfron-
tace dvou bratrských dvojic 
– Ondřej Kovařčík vyzval 
Michala, Milan Doudera 
zase mladšího Lukáše, jenž 
se nakonec stal jedním z hr-
dinů celého zápasu.

Domácí hokejisté se svého 
soupeře nezalekli a v prvních 
minutách byli Třinci vyrov-
naným soupeřem, šance Vla-
dimíra Luky a Petra Kanka 
ale zůstaly bohužel nevyuži-
ty. V dalších minutách už se 
hrálo především podle hostu-
jících not, z čehož vyplynula 
úvodní branka Ocelářů. 

I do druhé dvacetiminu-
tovky vstoupili aktivněji do-
mácí, Hamerlíka hned po ně-
kolika vteřinách prověřili 
Luka a Miloš Roman. První 
střelecký zářez zaznamenal 
nový účastník WSM ligy 
ve třiadvacáté minutě, kdy 
Franek našel na ose hřiště 
postaveného Radka Meidla 
a ten nechytatelnou dělovkou 
vyrovnal na 1:1. Ze vstřele-
né branky se Třinečtí mohli 
znovu radovat až v pětatřicá-
té minutě, v níž své nesmírně 
šikovné ruce ukázal Zbyněk 
Irgl, jehož švih skončil v síti. 

Tři minuty před koncem 
Kanko nabil do levého kruhu 
Lukovi, jehož ránu bez přípra-
vy Hrubec ještě vyrazil, avšak 
na dorážku z hole Lukáše 

Doudery už byl krátký – 2:2. 
S tímto stavem se třinecký fa-
vorit nechtěl smířit, Irgl s Ma-
tyášem ale postrádali přesnou 
mušku a Milana Douderu 
vzápětí parádním semaforem 
vychytal Daneček.

V prodloužení tři na tři 
mohl po devadesáti vteři-
nách rozhodnout Lukáš Ko-
zák, ovšem proti jeho střele 
do odkryté klece se na po-
slední chvíli stihl přesunout 
domácí gólman. Překvapivé 
rozuzlení přišlo v závěru třetí 
nastavené minuty, kdy všem 
třineckým hráčům ujel Vla-
dimír Luka. Ve spolupráci 
se Zahradníčkem dokonale 
vyšachoval Hrubce a rozhodl 
o parádním triumfu Rysů.

Mgr. Jiří Juřík: „Nálada je 
skvělá, jsme rádi za takový 
výsledek. K zápasu musím 
říct, že první třetinu jsme pů-
sobili velmi zakřiknutým do-
jmem. Do druhé třetiny jsme 
klukům řekli, co chceme, 
aby hráli a navázali na dobrý 
zápas s Přerovem, a nakonec 
se to povedlo. Druhou a třetí 
třetinu jsme hráli svůj hokej 
a v závěru bylo štěstí na naší 
straně. Musím klukům podě-
kovat za neskutečný přístup 
a ohromnou bojovnost.“

Vladimír Kýhos: „Dneska 
se projevila typicky česká 
povaha. Naši hráči si mysleli, 
že to tady přijedou odklouzat 
a podle toho zápas vypadal. 
Zklamalo mě nasazení, které 
prostě chybělo, bylo to mini-
málně podcenění. Na druhou 
stranu je třeba říct, že soupeř 
hrál dobře. Naši kluci si musí 
jasně uvědomit, že hráči 
Frýdku s nimi bojují o extra-
ligový dres.“

Hokejisté si vyšlápli i na Třinec
HC F-M – HC Oceláři Třinec 3:2p
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a. s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v roce 2016, tzv. „podzim-
ní úklid“, a to formou při-
stavení velkoobjemových 
kontejnerů.

V letošním roce na pod-
zim budou velkoobjemo-
vé kontejnery přistaveny 
na 62 svozových místech, 
jak je uvedeno v harmono-
gramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11.00 

hodin, a vyvezeny budou 
následující den opět dopo-
ledne, nejpozději do 11.00 
hodin. Odpad smí být od-
kládán pouze do kontejne-
rů! Jakékoliv odkládání od-
padu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. i) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
s možností udělení poku-
ty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM
SVOZU:

3. 10. a 17. 10.
Frýdek, Panské Nové 
Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubojacké-
ho 2702 (napojení ul. J. E. 
Purkyně), ul. Bruzovská 
1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803

4. 10. a 18. 10.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice) POUZE DNE 
4. 10.
Frýdek, ul. Jeronýmova 
428 POUZE DNE 18. 10.
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-

vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

5. 10. a 19. 10.
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parko-
višti), ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu), ul. Křižíkova 
1352 (autobusové stano-
viště VP), ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)

6. 10. a 20. 10.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284), ul. Nad 
Mostárnou 2631 (u láv-
ky), ul. Josefa Skupy 2928 
(za kulturním domem), ul. 
Cihelní 3416 (u gymná-
zia a SOŠ, dříve 10. ZŠ), 
ul. Klicperova 385 (u po-
pelnic), ul. Slunečná 290 
POUZE DNE 6. 10.
Frýdek, ul. Slunečná 302 
POUZE DNE 20. 10.

10. 10. a 24. 10.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

11. 10. a 25. 10.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
72 (u restaurace Morava), 
ul. Dr. Antonína Vaculí-
ka 1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ), ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 
78 (u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice) POUZE DNE 
11. 10.

12. 10. a 26. 10.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

13. 10. a 27. 10.
Lískovec, ul. K Sedlištím 

370 (u hasičské zbrojnice)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby) POU-
ZE DNE 13. 10.
Skalice 32 (u žampionárny) 
POUZE DNE 27. 10.
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

V době od 14. 10. do 17. 
10. bude umístěn velko-
objemový kontejner také 
na ul. Míru, a to v mís-
tě u prádelny (poblíž č. 
p. 1327) a u hřiště (za č. 
p. 1345), a Skalice – Ka-
menec rozcestí (poblíž č. 
p. 399). Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 14. 10. 
v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 17. 
10. také v dopoledních ho-
dinách.

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, ledni-
ce, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpa-
dy můžete odložit ve sběr-
ném dvoře (ul. Panské Nové 
Dvory – v objektu společ-
nosti Frýdecká skládka, a. 
s., ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Collo-
-louky – vedle supermar-
ketu Tesco, ul. Na Příkopě 
– pod estakádou). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 498 nebo pří-
mo na společnost Frý-
decká skládka, a. s., tel. 
558 440 066.

Odbory

,

,

.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku a místních částech – podzimní úklid
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 výrob-
na uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) 
– ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
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 10,66 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 (kan-
celář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3975/6) – Místecká kasárna

nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3975/7) - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 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 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

V našem městě dochází 
často ze strany podnikatel-
ských subjektů k odkládá-
ní odpadů do kontejnerů, 
které jsou určeny pouze 
pro občany, jakožto fyzické 
osoby. Jedná se jak o černé 
kontejnery na směsný ko-
munální odpad, tak o ba-
revné kontejnery na papír, 
plasty a sklo. Z toho důvodu 
pak dochází k přeplňování 
zmiňovaných kontejnerů 

a odkládání odpadů mimo 
nádoby, jelikož občané už 
je sami nemají kde odlo-
žit. Městu pak vznikají fi-
nanční náklady související 
se zajištěním jejich sběru, 
likvidace nebo následné-
ho využití u separovaného 
odpadu.

Podnikatelské subjekty 
(fyzické osoby oprávněné 
k podnikání a právnické 
osoby) jsou povinny si dle 

zákona o odpadech zajistit 
využití nebo odstranění 
svých odpadů prostřednic-
tvím k tomu oprávněných 
osob (skládky, sběrny, sběr-
né dvory, spalovny atd.), 
a také tyto odpady třídit dle 
jednotlivých složek (papír, 
plasty, sklo, směsný komu-
nální odpad, různé druhy 
nebezpečných odpadů atd.). 
V případě, že podnikatel-
ský subjekt využívá sys-
tému zavedeného městem 
pro nakládání s komunál-
ním odpadem nebo nemá 
zajištěno využití nebo od-
straňování odpadů, může 
mu být uložena pokuta až 
do výše 300.000 Kč. Se-
znam zařízení k využívání, 

Zneužívání občanských kontejnerů 
podnikatelskými subjekty je nepřípustné

odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů je dostup-
ný na stránkách Krajského 
úřadu Moravskoslezského 
kraje.

Mezi další základní po-
vinnosti podnikatelských 
subjektů dle zákona o od-
padech patří také vedení 
průběžné evidence odpadů, 
zabezpečení odpadů před 
nežádoucím znehodnoce-

ním, odcizením nebo úni-
kem nebo zasílání ročního 
hlášení o odpadech při do-
sažení limitního množství.

Výše uvedené povinnosti 
se netýkají pouze velkých 
výrobních podniků nebo 
nákupních středisek, ale 
také malých obchodů, re-
staurací, dílen a kancelář-
ských prostorů, kde vznika-
jí jakékoli odpady.

Kolektivní systém pro 
zpětný odběr osvětlova-
cích zařízení EKOLAMP 
zpřístupnil novou mobilní 
aplikaci umožňující snad-
né vyhledání blízkého 
sběrného místa, ve kterém 
se mohou odložit vyslou-
žilé zářivky, LED diody 
a úsporné žárovky, které 
se pak následně odborně 
recyklují. 

Tato osvětlovací zařízení 
obsahují znovu využitelné 
druhotné suroviny a nepa-
trné množství toxických 
látek, proto není vhodné 
je vyhazovat do směsného 
komunálního či jiného od-
padu. Aplikace je určena 
pro mobilní telefony nebo 
tablety a je dostupná pro 
operační systémy Andro-
id i iOS. Aplikace kromě 
mapy sběrných míst obsa-
huje i popis jednotlivých 

druhů světelných zdrojů 
a kvíz na procvičení zna-
lostí. Aplikace je zdarma 
ke stažení na webových 
stránkách GooglePlay 
nebo AppStore. Buďme 
šetrní k životnímu prostře-
dí a využívejme možností, 
jak naložit s těmito odpady.

Mobilní aplikace „Kam s ní?“
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Bližší informace k jednotlivým kroužkům a kurzům budou k dispozici během září.

Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz, na kterých najdete informace o cenách, termínech apod.
ESTETIKA

Kurz základy kresby 
Věk: od 15 let a dospělí
V průběhu kurzu se se-
známíte s technikou kres-
by tužkou, uhlem a rud-
kou. Naučíte se základům 
stavby obrazu a kompo-
zice. Kurz bude rozdělen 
do čtyř částí – kresba zá-
tiší, kde si osvojíte zákla-
dy perspektivy, vyjádření 
různých struktur materiálů 
touto technikou a hru svět-
la a stínu. Tyto dovednosti 
rozvinete v dalších částech 
věnovaných figurální kres-
bě a studii architektonic-
kého prostoru. V závěru 
využijete všechny osvoje-
né dovednosti v plenéru. 

Kurz základy malby
Věk: od 15 let a dospělí
Technologie malby. Nau-
číme se od základů, jaké 
správné podklady pou-
žívat, co je to podmalba, 
imprimitura, izolace. Do-
zvíte se, jak si zvolit vhod-
né štětce, špachtle a další 
pomůcky, systém práce 
s barvou na paletě, způso-
by, jak dosáhnout jemných 
barevných přechodů, svě-
telných efektů, struktur, 
iluze prostoru, jak ztvárnit 
různé materiály a textu-
ry s využitím olejových 
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 potřebují si rozšířit své 
dovednosti. 

Mozaika
Věk: od 9 let
Kroužek je určen pro 
všechny, kteří mají rádi ru-
kodělnou výtvarnou tvor-
bu a chtějí si vyzkoušet 
různé techniky – grafiku, 
batikování, malbu na sklo, 
keramiku, výrobu deko-
račních předmětů, práci 
s textilem, drátem, práci 
s Big shotem, decoupage, 
fimo a mnohé další. 

Šperkování
Věk: od 9 let
Úvod do šperkařské tvor-
by, výroba originálních 
šperků z rozličných mate-
riálů – korálky, šitý šperk, 
fimo, keramika, smršťova-
cí fólie, drátky apod. 

Výtvarníček
Věk: 5 – 7 let
Výtvarný kroužek pro děti, 
které rády tvoří. Zaměřený 
na osvojení základních do-
vedností – stříhání, kres-
lení, lepení, modelování, 
práce s barvami. Děti si 
zdokonalují hrubou i jem-
nou motoriku a rozvíjí své 
vnímání barev.

Paleta 1 (mladší)
Věk: 7 – 9 let
Kreslení a malování, roz-
voj výtvarných technik 
dostupných pro I. stupeň 
ZŠ, barvy a jejich speci-
fika (tempery, vodovky), 
základy správného kresle-
ní (tužka, rudka), akvarel. 
Děti využijí těchto technik 
při tvorbě vlastních vý-
tvarných prací. 

Paleta 2 (starší)
Věk: 10 – 14 let
Děti se seznámí se zá-
kladními principy kresby 
a malby, naučí se kombino-
vat techniky, poznají prin-
cipy kresebného zobrazení 
geometrických těles, hlavy 
a lidského těla. Součástí 
výuky je i grafická tvorba.

Paličkování
Věk: dospělí
Naučíte se základní tech-
niky paličkování a dle 
předloh si vyrobíte jedno-
duché motivy touto umě-
leckou technikou.

Kroužek šití
Věk: 6 – 10
V kroužku se děti sezná-
mí se základy ručního šití. 
Ušijí si jednoduché hračky, 
dekorace, polštářky, kap-
sičky. Vyzkouší i textilní 
aplikace nebo malování 
na textil.

Pedig
Věk: dospělí
V tomto kurzu vás čeká 
pletení z pedigu, získáte 
znalosti z druhů pletení. 
Vyrábět můžete různé 
druhy užitkových věcí, 
jako jsou tác, koš, ošatka, 
truhlík, květník atd. 

Keramika 1 (mladší)
Věk: 6 – 9 let
V kroužku Keramika 1 se 
děti seznámí se základ-
ními principy keramické 
tvorby. Získají zkušenosti 
s využitím nejrůznějších 
tvarovacích hmot, gla-
zur, oxidů a engob. Práce 
s plátem, hádky, odlévání, 
základy prostorové tvorby.

Keramika 2 (starší)

Věk: 10 – 15 let
Keramika 2 je zaměře-
na na rozvoj řemeslných 
a technických dovedností. 
Součástí tohoto kroužku je 
výuka točení na keramic-
kém kruhu.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí
Při tvůrčí práci s hlínou 
se zájemci naučí pracovat 
s plátem, modelovat, od-
lévat, glazovat a vyzkouší 
si točení na kruhu. Kurz: 
5 lekcí.

Digi Foto
Věk: 7 – 12 let
Pro všechny děti se zá-
jmem o digitální fotogra-
fii. Získáte nové poznatky 
o světle, kompozici, hloub-
ce ostrosti a mnohých 
dalších fotografických do-
vednostech. Podmínkou 
je vlastní digitální fotoa-
parát.

POHYB A TANEC
Minitanečky

Věk: 4 – 6 let
Taneční kroužek pro před-
školní děti, se zaměřením 
na koordinaci a ladnost 
pohybů, práci s hudbou 
a rytmem a nácvik jedno-
duchých choreografií.

Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let
Nejoblíbenější pohybo-
vý kroužek pro naše malé 
široko daleko. Kroužek, 
ve kterém se děti hravou 
a zábavnou formou sezná-
mí s různými druhy spor-
tů, her a cvičení a zároveň 
rozvinou tak své pohybové 
dovednosti a koordinaci 
celého těla.

Sportíci
Věk: 7 – 12 let
Kroužek pro děti, které 
mají rády pohyb, zaměře-
ný především na cvičení 
na nářadí a míčové a pohy-
bové hry.
Taneční skupina AKTIV 
Věk: 4 – 18 let
Taneční skupina – moder-
ní tance určené pro dívky 
a chlapce. Rozcvičky, ná-
cvik choreografií, účast 
na soutěžích a veřejných 
vystoupeních. Skupina je 
rozdělena na přípravky 
a závodní skupiny dle vý-
konnosti a věku. 

Badminton
Věk: 10 – 15 let
Účastník zvládne základ-
ní pravidla a herní činnost 

badmintonu.
Lukostřelba

Věk: 9 – 15 let
Kroužek pro děti, kte-
ré se chtějí naučit rychle 
a přesně zasáhnout cíl. 
Lukostřelba je pohodový, 
relaxační a dnes velmi vy-
hledávaný sport, který po-
máhá zklidnit mysl a posí-
lit svalstvo celého těla.

Koloušci
Věk: 6 – 15 let
Turisticky zaměřený oddíl. 
Výlety, soutěže, hry, tá-
bornické dovednosti – uz-
lování, mapové a turistické 
značky, vaření v kotlíku, 
poznávání rostlin a stro-
mů, stanování apod.

Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let
Jsme turistický oddíl 
s všestrannou činností, 
která nezná hranic. V od-
díle pracují tři družiny, 
které spolu na oddílov-
kách a oddílových akcích 
bojují o body, hrajeme hry 
na hřišti, v lese, na louce, 
ve městě, v tělocvičně, 
ve vodě a na sněhu. Proni-
káme do tajů a kouzel růz-
ných míčových her, naučíš 
se hrát bojové hry s papíro-
vými míčky, ale i bez nich. 
Bojujeme o body do od-
dílového bodování jed-
notlivců a družin. Máme 
svoje peníze, za které si je 
možno koupit věci spoje-
né s naší činností. Učíme 
se rozumět mapě, praco-
vat s uzlovačkou, postavit 
stan, rozdělat oheň, luští-
me tajemné zprávy, pra-
cujeme s busolou a učíme 
se signalizovat různými 
způsoby. Pořádáme letní 
stanový tábor a zimní tá-
bor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou 
za jeden provaz, a od roku 
1998 jsme členy Asociace 
TOM ČR.

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let
Jmenujeme se 4EVER 
(FOREVER). U nás se 
naučíte základům prá-
ce s hůlkou a pompomy. 
Zúčastňujeme se svými 
vystoupeními různých 
kulturních akcí, jako jsou 
plesy, fotbalová utkání 
a sportovní akce pro děti. 

Judo a sebeobrana
Věk: 7 – 15 let
V kroužku vás naučíme 
bránit se proti napadení, 

zdokonalíme vaši pohyb-
livost a seznámíme vás 
se zápasem judo. Naučíte 
se správným technikám, 
dozvíte se něco o historii 
juda, názvosloví a budete 
se účastnit soutěží.

Kung–Fu
Věk: 7 – 15 let
Na našich trénincích si 
zvýšíte svou fyzickou při-
pravenost, naučíte se se-
beovládání a hlavně se na-
učíte základům bojového 
umění a sebeobrany.

Pilates a zdravotní 
cvičení (dospělí)

Věk: dospělí
Slovo Pilates v překladu 
znamená souznění, souhra, 
harmonie. Tato vyvážená 
metoda cvičení dokáže 
zlepšit vaši tělesnou kondi-
ci, držení těla a pohybovou 
koordinaci. Zlepšuje sílu 
a flexibilitu, ovlivňuje i ty 
nejhlubší svalové vrstvy 
a tvaruje tělo.

Zdravotní cvičení 
(dospělí)

Věk: dospělí
Zdravotní cvičení pro 
ženy: posilovací cviky, 
protahovací cviky, cviče-
ní na míčích a s overbally, 
cvičení na posílení pá-
nevního dna…

TECHNIKA 
Věda pro děti

Věk: 6 – 10 let
Odhalte s námi tajemství 
vědy. Ukážeme si, že fy-
zika, chemie i technika 
mohou být velká zábava. 
Čekají nás pokusy, pozo-
rování i výroba drobných 
hraček a fyzikálních po-
můcek. Domů si odnesete 
i pracovní listy s návodem 
jak na to.

Plastikový modelář
Věk: 9 – 17 let
Pro všechny se zájmem 
o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku 
apod. Naučíte se zručnos-
ti, 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 součást-
kách, o výrobě plošných 
spojů a jejich osazování 
součástkami a správnému 
pájení. Budete provádět 
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Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, při-
hlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
web: www.klicfm.cz
e-mail: info@klicfm.cz

KURZY:
Aby byl člověk co nejdé-
le zdráv, měl by se pra-
videlně hýbat. Národní 
dům připravil celou řadu 
kurzů, ve kterých budete 
moci rozvíjet své doved-
nosti a kondici. Hlásit se 
můžete již teď. Předpla-
cený kurz může být také 
pěkným dárkem pro vaše 
blízké.

Pohybové
Orientální tanec
PO 17.30 – 18.30
Zahájení: 3. 10.

Kurzovné: 600 Kč/10 
lekcí; 70 Kč/1 lekce
Zdravotní cvičení 

s prvky jógy
ÚT 9.00 – 10.00

Zahájení: ÚT 20. 9.
Kurzovné: 600 Kč/ 12 
lekcí; 55 Kč/ 1 lekce
Cvičení pro zdraví 

s pilates
ÚT 16.30 – 17.30

Zahájení: ÚT 20. 9.
Kurzovné: 600 Kč/ 12 
lekcí; 55 Kč/ 1 lekce

Powerjóga
ST 16.30 – 17.30
Zahájení: 21. 9.

Kurzovné: 800 Kč/10 
lekcí; 90 Kč/1 lekce
Cvičení pro seniory

ČT 8.30 – 9.30
Zahájení: 15. 9.

Kurzovné: 540 Kč/12 
lekcí; 55 Kč/1 lekce
Cvičení pro zdraví

ČT 17.00 – 18.00

Zahájení: 15. 9.
Kurzovné: 650 Kč/10 
lekcí; 55 Kč/1 lekce

Ostatní
Pěvecké lekce

Po 17.00 – 18.30
Zahájení: 19. 9. 2016
Kurzovné: 800 Kč/10 
lekcí, 100 Kč/1 lekce

Arteterapie
ČT 17.45 – 19.15
Zahájení: 22. 9.

Kurzovné: 750 Kč/10 
lekcí; 80 Kč/1 lekce

Taneční
Taneční pro manželské 

páry a dvojice 
– začátečníci

St 19.30 – 22.00
Zahájení: 14. 9. 2016

Kurzovné: 2 000 Kč/8 

lekcí + závěrečná/pár; 
300 Kč/1 lekce/pár

Taneční pro mládež 
– začátečníci podzim 

2016
Pondělí 19.00 – 21.30, za-
hájení 12. 9. – volná místa 
pro páry
vedou taneční mistři M. 
Gillar a P. Matulová
10 lekcí po třech vyučo-
vacích hodinách + 2 pro-
dloužené (každá sedm vy-
učovacích hodinách)
celkem 44 vyučovacích 
hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, za-
hájení 7. 9. – volná místa 
pouze pro hochy

Neděle 15.45 – 18.15, za-
hájení 4. 9. – volná místa 
pouze pro hochy
Neděle 18.30 – 21.00, za-
hájení 4. 9. – obsazeno
Vedou taneční mistři J. 
Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po třech vyučo-
vacích hodinách + 2 pro-
dloužené (každá sedm vy-
učovacích hodinách.)
celkem 50 vyučovacích 
hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár

Informace, přihlášky 
a způsobu úhrady na: 

www.kulturafm.cz nebo 
na tel. 558 113 457, 
Hana Janáčková.
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základní měření a nasta-
vování elektronických ob-
vodů.
Kroužek bude probí-
hat v odborné učebně 
na Střední škole elektro-
stavební a dřevozpracující 
ve Frýdku-Místku.
Základy programování 

v jazyce C#
Věk: 10 – 15 let
Základy programování 
v jazyce C#. Tento jazyk 
je dnes světově užívaným 
jazykem a spolu s jazykem 
Java se učí na všech vyso-
kých školách přírodověd-
ného i technického směru. 
Zvládnutí základů tohoto 
jazyka je určitě vědomost-
ní přínos a bonus pro jeho 
další studium na střední, 
nebo i vyšší škole. Může 
být dobrým začátkem pro 
žáky 2. stupně ZŠ pro pří-
padné rozhodování se pro 
volbu povolání. Profese 
programátora je dnes stá-
le vyhledávána a je dobře 
oceněna.
Základy programování 

webových stránek
Věk: 10 – 15 let
Náplň členěna do tří oddí-
lů: 1. Jazyk HTML, XHT-
ML a HTML5, 2. Jazyk 
CSS a CSS3, 3. Ukázky 
programování webových 
stránek v prostředí Visual 
Studio na platformě ASP.
NET s podporou jazyka 
C#. Po absolvování tohoto 
kroužku budou účastníci 
schopni naprogramovat 
moderní layout webové 
stránky pro osobní potřebu 
s ukázkou jejího umístění 
na webhosting.

Malý kutil
Věk: 6 – 10 let
Kroužek pro děti, zamě-

řený na rozvoj manuální 
zručnosti. Pod vedením 
lektora budou děti řezat, 
brousit, vrtat, šroubovat, 
natírat, lepit. Poznají vlast-
nosti různých materiálů 
a domů si odnesou řadu 
vlastnoručně zhotovených 
výrobků.

ŠACHY A HRY
Šachové kroužky

Věk: 5 – 18 let
Náplní šachových kroužků 
budou přednášky na jed-
notlivá šachová témata. 
Děti se seznámí s histo-
rií šachové hry, naučí se 
partie zapisovat a hrát 
se šachovými hodinami. 
Zúčastní se nejen víken-
dových soustředění, ale 
i mnoha šachových turna-
jů.
Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let
Děti se naučí základním 
pravidlům šachové hry. 
Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šacho-
vých turnajů a simultánek.

Šachový klub
Věk: od 6 let
Děti se naučí základním 
pravidlům šachové hry. 
Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šacho-
vých turnajů a simultánek.

Klub deskových her
Věk: 7 – 18 let
U nás si můžeš zahrát 
mnoho netradičních des-
kových, karetních nebo 
kostkových her, od jedno-
duchých hříček až po ná-
ročné strategie. Přijď si 
vyzkoušet nové i starší 
hry, přijď se stát slavným 
vojevůdcem, zlatokopem, 
pirátem, osadníkem, krá-
lem, stavitelem… 

JAZYKY
Angličtina pro nejmenší

Věk: 5 – 7 let
Nejrozšířenější jazyk je 
dětem prezentován zá-
bavnou formou ve sku-
pině. Lektor využívá her 
k osvojení základních ja-
zykových dovedností.
Angličtina – začátečníci 

(dospělí)
Věk: dospělí
Naučíte se základům an-
glické gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace.

Angličtina – pokročilí 
(dospělí)

Věk: dospělí
Prohloubíte si znalosti 
anglické gramatiky a kon-
verzace. Výuka dle učeb-
nice Aj pro samouky. 

HUDBA 
Kytara – začátečníci, 

mírně pokročilí, 
pokročilí

Věk: 7 – 15 let
V našem kroužku se na-
učíte základům hraní 
na kytaru (akordy, vybrn-
kávání atd.), zahrát a za-
zpívat písničky k táboro-
vým ohňům, ale i písně, 
co se staly hity. Na závěr 
pak vystoupíme před rodi-
če a ukážeme jim, co jsme 
se naučili. Kurzy budou 
rozděleny.

OSTATNÍ
Klub Amos

Věk: od 14 let
Klub pro všechny, kteří se 
zajímají o práci s dětmi. 
Vyzkoušíte si přípravy 
akcí pro děti a mládež. 
Získáte základní teoretic-
ké i praktické zkušenosti. 
Na konci obdržíte osvěd-
čení, které lze využít 

jako přílohu k přihláškám 
na VŠ.

Dramatický kroužek
Věk: od 9 let
Budeme postupovat krů-
ček po krůčku s pomocí 
metod dramatické vý-
chovy k osvojení si zá-
kladních divadelních 
dovedností, jako jsou 
vnímání partnera, pohyb 
v prostoru, představivost 
a fantazie, seznámení se 
s improvizací, rozvoj ko-
munikačních dovedností. 
Až dojdeme k vlastnímu 
divadelnímu představení.

Kuchtíci (začátečníci)
Věk: 7 – 12 let
Kroužek pro všechny 
děti, které by rády pro-
nikly do tajů kulinářské-
ho umění. Budeme vařit 
a péct nejrůznější dobroty, 
seznamovat se s chutěmi 
a vůněmi pokrmů, se zá-
sadami zdravé životosprá-
vy a s etiketou stolování.

RODINNÉ CENTRUM 
KLÍČEK
Povídálek

Věk: 4 – 7 let
Kroužek pro všechny upo-
vídané i méně povídavé 
děti. Formou her, říkadel 
a dalších zábavných čin-
ností budeme procvičo-
vat správnou výslovnost, 
rozšiřovat slovní zásobu, 
trénovat správné dýchání.

Tvořílek
Věk: 4 – 7 let
Tvoříme i z netradiční-
ho materiálu. Vše půjde 
snadno a radostně. Vý-
tvarné a pracovní činnosti 
jsou přirozeně propojeny 
s vědomostními úkoly 
a ekologickými tématy. 
Využijeme materiál, jako 

je papír, plast, sklo, textil, 
drát i přírodniny. Budeme 
ho přetvářet do originál-
ních dekorací a užitko-
vých předmětů.
Angličtina pro nejmenší
Věk: 5 – 7 let
Děti se zábavnou formou 
naučí základy angličtiny. 
Téma: barvičky, zvířata, 
ovoce, zelenina apod. Bu-
dou umět říct, jak se jme-
nují, jak se cítí.

Kostíci
Věk: 5 – 7 let
V tomto kroužku se děti 
zábavnou a hravou formou 
dozví, jak vypadá lidské 
tělo, kde najdeme důležité 
orgány a jak vše funguje. 
Jako pomůcky použijeme 
dětskou kostru, obrázky, 
hračky. 
Kroužek si zpříjemníme 
motivačními hrami.

Přírodovědný kroužek
Věk: 9 – 12 let
Čeká vás poznávání pří-
rody. Nebudeme ji zkou-
mat pouze očima, ale také 
mikroskopem. Budeme 
provádět různé pokusy. 
Své vědomosti si ověříme 
na přírodovědných soutě-
žích.
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Přes 50 prací od 26 autorů. Takové číslo 
se nám sešlo na 36. ročníku legendární 
soutěže krátkometrážních filmů Beskyd-
ský ještěr. Letos se organizace poprvé 
ujímá KulturaFM, která doufá, že frýdec-
ko-místecká tradice vydrží v jejích rukou 
další desetiletí. Diváci mohou zhlédnout 
více než 10 snímků v kategoriích Hraný 
film, Dokument, Reportáž, Animovaný 
film a Videoklip a společně s porotou se 
podílet na vyhlášení vítězů. Pro filmové 
fajnšmekry máme připraven i filmový 
workshop z dílny zkušené televizní mo-
derátorky Marty Pilařové. Během akce 
bude zajištěno drobné občerstvení. Vstup 
zdarma!

VÝSTAVY:
Čt 1. 9. – Pá 30. 8.

Lenna Barrie – Příznaky života
Barvy, světla a energie srší z tvorby vý-
tvarnice a fotografky, která se nebojí hle-
dat a ukazovat pozitivní stránky našeho 
bytí. Jen stěží nalezneme ve fotografiích 
jiných autorů tolik lásky, radosti a něhy.
Lenna Barrie ve svých fotografiích cit-
livým a nezapomenutelným způsobem 
zvěčňuje křehké okamžiky našeho živo-
ta.

Pá 2. 9. v 17.30
VERNISÁŽ S KAPELOU 

ZAPALMNE
Nenechte si ujít jedinečnou vernisáž frý-
decko-místecké fotografky Lenny Bar-
rie, kterou uvede kapela Zapalmne. Bás-
nířka, šansoniérka a performerka Mína 
a  věčný hudební experimentátor a skla-
datel Michal Černý. To jsou Zapalmne.

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 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 děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a preven-
ci poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a jed-

Více informací a přihláška do soutěže 
ke stažení na www.muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
Seniorgymnázium

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nabízí 
možnost studia v Seniorgymnáziu. Tento 
projekt umožňuje využití volného času 
seniorů zajištěním dalšího vzdělávání 
v široké škále oborů. Scházíme se pra-
videlně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek 
na zajímavých přednáškách, které vedou 
zkušení odborníci. Studium je čtyřleté, 
zakončené závěrečným testem. Absol-
venti Seniorgymnázia mohou pokračovat 
v Seniorklubu.

Čtvrtek 8. září, 16.30 – sraz na 
1. nádvoří Frýdeckého zámku

Frýdkem a Místkem v jedné stopě
Projížďka po Frýdku-Místku v recesis-
tickém duchu – uvítáme, když přijedete 
v dobovém oblečení na koloběžce, tříkol-
ce nebo na jízdním kole (čím starší, tím 
lepší). Projedeme Zámecký park, park 
Jižní svahy, obkroužíme Frýdu, projede-
me Poříčí, zastavíme se ve Starém Městě, 
přejedeme řeku Morávku a řeku Ost-
ravici, projedeme Riviérou, navštívíme 
Janáčkův sad. Doplněno o zajímavé pří-
běhy z historie jednotlivých míst.

Neděle 11. září od 10.00 do 17.00
Dny evropského dědictví

Vstup ZDARMA na všechny výstavy 
a expozice muzea. Zámecký okruh, ex-
pozice Beskydy – příroda a lidé, Frýdek 
a Místek, výstavy Krajina mých snů, 
Živé houby v muzeu, Jak semena putují 
krajinou.

Čtvrtek 15. září, 16.30 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě 

na Zámecké ulici
Zmizelé frýdecké a místecké továrny, 

živnosti a obchody
Pomyslná procházka Frýdkem a Míst-
kem prostřednictvím dobových fotogra-
fií, dokumentů a reklam.

Sobota 17. 2016 v 9.30 hodin, 
sraz u hlavní brány

Mykologická vycházka k výstavě 
Živé houby v muzeu 

Mykologická vycházka po hukvaldské 
oboře s předním regionálním mykologem 
Jiřím Ledererem.

Čtvrtek 28. září, 11.30 – 13.00, 
Zámecké náměstí

Svatováclavská vyjížďka veteránů 
– Memoriál Růženy Horákové

Letošní akce se zúčastní 200 historických 
automobilů a motocyklů do roku výroby 
1980.

Výzva k výstavě vánočních ozdob
K doplnění vánoční výstavy v muzeu 
hledáme starší fotografie ozdobených 
vánočních stromečků v rodinách na Frý-
decko-Místecku. Budeme vděčni i za in-
formace o tom, jak jste Vánoce slavili vy, 
případně vaši rodiče. Mgr. Pavla Plato-
šová, tel. 558 630 051, pavla.platosova@
muzeumbeskyd.com.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Již třetím rokem naše muzeum otevírá 
každé pondělí poradnu pro všechny hou-
baře, amatérské mykology a milovníky 
přírody. Bude vám k dispozici odborník 
Jiří Lederer. 

BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Od května máte opět možnost přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zajímají 
planě rostoucí rostliny nebo mechorosty. 
Poradí vám botanička Petra Juřáková 
a bryoložka Jana Tkáčiková. Poradny 
jsou otevřeny vždy v pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin na pří-
rodovědném úseku Muzea Beskyd Frý-
dek-Místek (Langův dům, Hluboká 66). 
Poradny budou otevřeny do konce října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU 

CESTIČKA – HLEDAČKA
Můžete si zahrát hru pro celou rodinu, 
kterou jsme pro vás připravili, vyřešit ně-
kolik úkolů a najít poklad. Více informací 
na webových stránkách nebo na poklad-

ně muzea.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KINO:
Čt 1. – Ne 4. 9. v 17.00

Obr Dobr
Velká Británie / USA / Kanada, rodinný / 
fantasy, 2D, přístupný, dabing, 117 min., 
vstupné 110 Kč, pro děti, premiéra.

Čt 1. 9. v 19.00
Sezn@mka

ČR, komedie, 2D, 12+, 90 min., vstupné 
100 Kč.

Pá 2. – Ne 4. 9. v 19.00
Buchty a klobásy

USA, animovaná komedie, 2D, 15+, ti-
tulky, 89 min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 5. 9. v 19.00
Ozvěny LFŠ: Starci na chmelu

Československo, muzikál, 2D, 1964, 
režie: L. Rychman, přístupný, 89 min., 
vstupné 90 Kč / pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub.

Út 6. 9. v 19.00
Ozvěny LFŠ: Baron Prášil

Československo, animovaný / sci-fi, 2D, 
1961, režie: K. Zeman, přístupný, 83 min., 
vstupné 90 Kč / pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub, premiéra.

St 7. 9. v 16.00 (KD Lískovec)
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Belgie / Francie, animovaný, přístupný, 
dabing, 90 min., vstupné 40 Kč, pro děti.

St 7. 9. v 18.00 (KD Lískovec)
Teorie tygra

ČR, tragikomedie, přístupný, 101 min., 
vstupné 50 Kč.

St 7. 9. v 19.00
Nejkrásnější den

Německo, komedie / drama, 2D, dabing, 
110 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Čt 8. a Ne 11. 9. v 17.00
Lovecká sezóna: Vystrašený popleta

USA, animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 84 min., vstupné 110 Kč, pro 
děti, premiéra.

Čt 8. 9. v 19.00
Nerve: Hra o život

USA, thriller / akční / mysteriózní, 2D, 
12+, titulky, 96 min., vstupné 110 Kč, 
premiéra.

Ne 11. 9. v 19.00
Sully: Zázrak na řece Hudson

USA, drama / životopisný, 2D, 12+, titul-
ky, vstupné 110 Kč, premiéra

Út 13. 9. v 19.00
Ozvěny LFŠ: Kráska z Marsu

Sovětský svaz, sci-fi / dobrodružný / fan-
tasy, 1924, režie: J. Protazanov, přístupný, 
111 min., vstupné 90 Kč / pro členy FK 
70 Kč, Filmový klub.

St 14. 9. v 10.00
Eva Nová

Slovensko / Česko, drama, 2D, 15+, 106 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 16. a Ne 18. 9. v 17.00
Strašidla

ČR, rodinná pohádková komedie, 2D, 
přístupný 113 min., vstupné 100 Kč, pro 
děti.

Pá 16. a Ne 18. 9. v 19.00
Dítě Bridget Jonesové

USA, romantický / komedie, 2D, 15+, da-
bing, vstupné 120 Kč, premiéra.

DIVADLO:
So 17. 9. od 19.00 

Blázinec
/předplatitelská skupina A
Neuvěřitelných patnáct rolí zvládne po-
pulární herec Miroslav Táborský. Gro-
teska o světě, ve kterém se vlády zmocní 
blázni z jednoho psychiatrického ústavu, 
je představením  jednoho, zato ale vyni-
kajícího herce. Vstupné: 350 Kč.

FILMOVÝ FESTIVAL:
So 10. 9., 9.00 – 20.00

BESKYDSKÝ JEŠTĚR

MUZEUM BESKYD

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

KRAJINA MÝCH SNŮ 
ŠLECHTICKÁ SÍDLA 

NA FRÝDECKO-MÍSTECKU
Výstava potrvá do 4. září.
JAK SEMENA PUTUJÍ KRAJINOU
No přece létají vzduchem, padají a ská-
čou, plaví se po vodě nebo se dokonce 
nechají sežrat, aby se dostaly pryč od ro-
dičů. Na výstavě uvidíme, čím rostliny 
vybavily svá semínka a plody, aby se 
mohly šířit po okolí.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. září v 17 
hodin, výstava potrvá do 6. listopadu.

ŽIVÉ HOUBY V MUZEU
Živé exponáty jedlých, nejedlých i jedo-
vatých druhů hub si budou moci návštěv-
níci muzea opět po roce zblízka prohléd-
nout během týdenní výstavy Živé houby 
v muzeu. Houby nasbírané předchozí dny 
v Beskydech a Podbeskydí budou k vi-
dění ve výstavní síni Frýdeckého zámku 
od 11. do 16. září. 

IX. BESKYDSKÉ TRIENÁLE 
ŘEZBÁŘŮ

Po třech letech opět zveme návštěvníky 
na již IX. ročník Beskydského trienále 
řezbářů. Profesionální i amatérští řezbáři 
z Česka, Slovenska a Polska představí své 
názory a pohled na život prostřednictvím 
svých nově vytvořených děl.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 15. září 2016 
v 17 hodin, výstava potrvá do 13. listopa-
du.

ŠKOLNÍ OBRÁZKY
Představíme jednu z nejrozšířenějších 
učebních pomůcek. V českých zemích je 
začal v letech 1856–1865 vydávat Karel 
Slavoj Amerling. Jejich masová produkce 
přichází v 80. letech 19. století, vrcho-
lí v období První republiky, velmi vý-
znamnou roli hrály i v budovatelské éře 
50. let 20. století a svou oblibu ve školách 
si uchovaly dodnes. Na výstavě budou 
k zhlédnutí např. nejstarší obrázky ze 
sbírky Muzea Beskyd, ale nejeden ná-
vštěvník bude moci zavzpomínat na svá 
školní léta i nad obrázky z dob nedávno 
minulých. 
Vernisáž ve čtvrtek 29. září v 17 hodin, 
výstava potrvá do 20. listopadu. 

FOTOSOUTĚŽ:
Hmyz a jiná havěť zblízka

Tak zní téma fotosoutěže, kterou vyhla-
šujeme pro všechny nadšené fotografy 
ve věku 15–100 let. 
Podělte se o své foto-úlovky ze světa 
hmyzu a jiných bezobratlých a navrch 
získejte hodnotnou cenu. Uzávěrka sou-
těže je 30. 9.
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nostranného zatížení; vhodné pro všech-
ny věkové skupiny (děti od 6 let, sportov-
ci, střední věk, senioři, těhotné a ženy 
po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2016 – leden 2017
(zahájení v týdnu od 12. 9.)

9. ZŠ
Pondělí

16.30-18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 4.-5. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl

16.00-17.30 proti bolestem zad
17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl

Středa
17.15-18.45 mírně pokročilí, 2.-3. díl

19.00-20.30 začátečníci, 1.-2. díl
Čtvrtek

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl
10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Místek – MŠ, Anenská 656

Středa
15.00-16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek - MŠ, Svatopluka Čecha 170

Pondělí
16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.30-20.00 proti bolestem zad

BErKANA – CENTrUM ZDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

www.centrum-berkana.cz
Jóga v páru 

Zábavná lekce jógy pro dva (nejen páry 
muž a žena, i kamarádky) 

Pravidelné akce:
Úterky, 17.00–18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Čtvrtky, 18.10–19.40

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00–20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
Úterky, 15.00–16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15–18.00 
Oshovy dynamické meditace

4. 9., 17.30–20.00
Kruh přátel Bruna Gröninga

9. 9., 18.00–20.00
Oshovy dynamické meditace

13. 9., 15.00–16.00
Jóga a muzikohrátky pro děti 

– zahájení kurzu
13. 9., 17.00–19.00

Terapeutická jóga – zahájení kurzu
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

3. 9. - 8.00 – 12.00 - Dětský Avízo bazar 
16. 9. - Čaje o páté

Začínají již tradiční „Čaje o páté“ pro 
seniory a všechny, kteří se chtějí dobře 
pobavit a zatancovat si při živé hudbě. 
Pořádá Svaz důchodců F-M.

18. 9. v 17.00 - Kostrč
Divadelní hra v provedení divadelního 
souboru „U Lípy“ z Ostravy-Hrabové. 
Hra má jedinou ambici: pobavit diváka. 

Délka 80 min. s přestávkou, vstupné dob-
rovolné.

KULTUrNÍ DŮM FrÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

Půjčovna kostýmů 
od 1. 9. do 31. 10. - út a čt 15–17 hodin

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Najdete na str. 10, 11
AKCE

2. 9. | 14.00 – 18.00 hodin
AHOJ, PRÁZDNINY!

Zábavný program pro malé i velké a za-
končení celoprázdninové akce Prázdniny 
ve městě.
Na prostranství před SVČ Klíč v Místku 
pro vás bude připravena nabídka volno-
časových aktivit na nový školní rok, hry, 
soutěže, výtvarná dílna a další.
Přijďte, vyměňte váš hrací plán Prázd-
niny ve městě za malý dárek a užijte si 
s námi krásné odpoledne.

Program: 
14.00 Klauni z Balónkova – balónková 

show
15.00 Magic Filip

16.00 Pohádka O perníkové chaloupce + 
soutěž pro děti 

17.00 Mimoňova dobrodružství – 
taneční a dovednostní soutěže pro děti 

s klauny 
Atrakce:

Hrad, Trampolína, Gladiátor, 
Výtvarná dílna, Sumo.

Program probíhá za podpory 
Statutárního města Frýdek-Místek.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, tel.: 
774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského Frý-
dek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

Akce:
Středa 14. září, 16.00 h – 18.00

Cesta za pohádkou
Soutěžní pohádková cesta v Sadech 

Svobody (Slezská). Knihovna F-M spolu 
s KulturouFM zve všechny děti, rodiče, 

prarodiče a příznivce dětských knih 
na Cestu za pohádkou.

• soutěžní cestička
• výtvarné dílničky
• dramatické čtení

• ukázky knih
Výstavy:

Do 14. 9. Poslední zvonění?
fotografie z hornického prostředí

Vladmír Pryček, Jan Smekal, Miroslav 
Žiška 

 KENNY BABY CLUB

Tel.: 736 520 414
www. evakiedronova.cz

Otevřeli jsme své vlastní centrum s ba-
zénem se slanou vodou na Panských No-
vých Dvorech.
Nutno se předem přihlásit!

HOrSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících 

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, miniškolku pro děti 
od 20 měsíců do 3 let, mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky i semináře.

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 1,5 do 3 let

V pečlivě připraveném prostředí Mon-
tessori pracovny si mohou rodiče s dětmi 
vyzkoušet práci s Montessori pomůcka-
mi a materiálem. Věnujeme se zde přede-
vším aktivitám praktického života, rozví-
jíme s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební i vý-
tvarné dovednosti. Děti se učí soustředě-
né práci i dokončovat jednotlivé aktivity.
V průběhu pracovny mají rodiče možnost 
získat informace a podněty pro aktivity 
v domácím prostředí. Děti zde mají mož-
nost si zvykat na kolektiv dětí a dospělých 
a rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín kurzů 2016 / 2017: 
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 

10.30 – 12.00 hodin
I. pololetí od 5. 9. 2016 do 30. 1. 2017

Pokud máte zájem o Montessori pracov-
nu, rezervujte si, prosím, včas své místo 
v kurzu.

 Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
1. 9. (čt) od 18 h.

Tomáš Štukner – RUCE
Vernisáž výstavy frýdeckého nejen foto 
nadšence, který si připravil kolekci s ná-
zvem RUCE.
„Narodil jsem se a nevěděl. A teď..., no 
a teď..., jsem na tom stejně, ale učím se!“
Výstava potrvá do 31. 10.

7. 9. (st) od 17 h.
V-klub FM

Pravidelná schůzka klubu frýdecko-mís-
teckých výtvarníků, tentokráte poprvé 
po prázdninách.

29. 9. (čt) od 19 h. 
Folk & Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. Ne-

jedná se o koncert. Vstup zdarma.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

7. 9. od 18.00
Ženo, díky.

Výstava fotografií Miroslava Holinky je 
poctou autorově nedávno zesnulé ženě, 
celoživotní lásce a inspiraci. Černobílé 
akty stiborovského stylu jsou oslavou 
ženské krásy a života. Fotografie Miro-
slava Holinky osloví každého vnímavého 
návštěvníka výstavy talentem, řemeslnou 
zručností, citem pro světlo a kompozici 
a především tím, že se jedná o klasické 
fotografie bez jakéhokoliv zásahu digitál-
ní techniky.
Miroslav Holinka, rodák z Frýdku-Míst-
ku, se věnuje klasické fotografii desítky 
let. Je členem frýdecko-místeckého fo-
toklubu.

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 
RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.

Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené cesty 
nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojenému 
životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštivte 
www.joga-karakal.cz

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a souboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dyna-
mická meditace, psychohygiena-relaxač-
ní techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, hathajóga se saunou, ar-
teterapie, aj.
Více informací na www.joga-karakal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho pro-
gramu vyberete ten pravý. 

Akce na září
12. 9. – Zápis do pravidelných

 kurzů jógy
Kurzy začínají v týdnu od 19. 9. podle 
aktuálního rozvrhu. Přihlásit se lze také 
prostřednictvím elektronického formulá-
ře na vašich webových stránkách, popř. 
e-mailem. 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

GALErIE pOD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

NÁrODNÍ DŮM - KULTUrAFM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, 
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www.kulturafm.cz
PŘEDPLATNÉ DIVADLO 

A KONCERTY:
Předplatné je již v prodeji pro stávající 
předplatitele i pro veřejnost v pobočkách 
Beskydského informačního centra až 
do 16. 9. V prodeji divadelní skupina A, 
B, C a divadlo mimo předplatné. Zámec-
ké koncerty, Koncerty kruhu přátel hud-
by při Národním domě Frýdek-Místek 
a Koncertní cyklus Čtvero ročních obdo-
bí 2016–2017. 

DIVADLO:
St 7. 9. od 18.00, Multifunkční sál 

Národního domu
ZÁPAS V DIVADELNÍ 

IMPROVIZACI
Poprvé ve Frýdku-Místku! Nenechte si 
ujít opravdu neopakovatelný zážitek, kde 
se i divák účastní představení, a zkuste si 
společně s námi zaimprovizovat. Na toto 
úvodní promo představení budou navazo-
vat pravidelné improvizační kurzy vždy 
ve středu v 18 hodin v zasedacím sále. 
Akce je součástí projektu Umělecký in-
kubátor. Akce je zdarma.

KONCERT:
So 10. 9. od 18.00, kostel sv. Jana a Pavla

Svatováclavský hudební festival
Ensemble Inégal

bonusový koncert KPH 
Ensemble Inégal se stal synonymem 
pro objevy z odkazu geniálního české-
ho barokního skladatele Jana Dismase 
Zelenky. V uplynulých čtyřech letech se 
ponořil do fascinujícího světa jeho žalmů, 
interpretačně nejméně prozkoumané ob-
lasti Zelenkova díla. Ve Frýdku-Místku 
přednese první cyklus Psalmi Vespertini, 
které loni vyšly také na CD. Jako sólista 
se představí argentinský basista Lisandro 
Abadie, který na příští rok plánuje nastu-
dování Maraisovy opery Alcyone pod 
vedením slavného Jordiho Savalla.
Vstupné: zdarma pro předplatitele KPH, 
ostatní: 200 Kč/plná cena, 120 Kč/zlev-
něné vstupné (senioři, studenti, ZTP, 
ZTP/P), 50 Kč/děti do 15 let.

Pá 16. 9., 19.00 – 24.00, 
zahrada Národního domu 
Poslechovka Open Air

Komorním open airem s účastí frýdecko-
-místeckých DJs otevíráme druhou sezó-
nu poslechových akcí, jejichž společnými 
jmenovateli budou vždy jednou za měsíc 
opět nová alternativní elektronická hudba 
na vinylech, produkce lokálních DJs i je-
jich hostů,  výstavy hudebních plakátů, 
výtvarných artefaktů a videoprojekce 
v prostoru Zeleného baru Národního 
domu. Pro čerstvou dávku informací 
sledujte nové facebookové stránky Posle-
chovka v Zeleném baru. V případě nepří-
znivého počasí se akce koná v Zeleném 
baru Národního domu. 

PRO DĚTI:
St 14. 9. od 19.00 Sady Svobody

CESTA ZA POHÁDKOU
Četba je důležitá, a proto se KulturaFM 
rozhodla společně s Městskou knihovnou 
F-M uspořádat literárně-soutěžní akci za-
měřenou zejména na nejmladší čtenáře. 
Přijďte si společně se svými dětmi projít 
soutěžní stanoviště, za kterými čeká po-
hádka! Vstup zdarma!

ZAŽÍT MĚSTO JINAK!:
So 17. 9. v 15.00, Zoopark v areálu 

ředitelství textilky Slezan
SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Letos již podruhé budou mít občané 
města Frýdku-Místku příležitost Zažít 
město jinak! Základní myšlenkou to-
hoto jedinečného celostátního projektu 
sousedských slavností je, aby místní pro-
měnili prostor města v místo společného 
setkávání a kulturního vyžití. Letošní 
Zažít město jinak bude ideální zejména 
pro děti. O turnaj ve stolním fotbálku, 
stolním tenisu či deskové a pohybové hry 
se postará nízkoprahový klub Nezbeda 
a Lesní klub Bezinka. Nouze nebude 
ani o občerstvení. Dobré jídlo z kuchyně 

neformálního kolektivu Food not bombs 
můžete zapít kávou z dílny Café Petit 
ze Sviadnova. Tu si můžete vychutnat 
u dobré knížky, kterou zajistí místecká 
městská knihovna. Krom toho se můžete 
těšit na řadu zajímavých workshopů, ať 
už na téma designu, malování na dřevo 
či třeba masáží. A co takhle zúčastnit se 
soutěže o nejlepší domácí pomazánku?
Info a dotazy: filip.simecek@kulturafm.
cz, 776 516 939.

VÝSTAVY:
Čt 1. 9. – pá 30. 9.

LÉTO BYLO VESELÉ!
Průřez fotografiemi z akcí letošního 
Veseléta. Setkání divadla a hudby. Jazz 
ve městě. Promenádní koncerty. Léto-
hrátky. Zavzpomínejme u sluncem roz-
zářených fotografií na letní akce v režii 
KulturyFM. 

CENTrUM MAMINEK BrOUČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Milé děti a maminky, od 5. září jsme 
tu opět pro vás. Otevřeno: Po – Pá 9.00 
–12.00 h. Těšíme se na vaši návštěvu! 
28. 9. zavřeno – Státní svátek!

6. 9. - Vítáme vás po prázdninách
Zveme vás na hravé sportovní dopoledne. 
Pro děti budou připraveny jednoduché 
úkoly, které zvládnou i velmi malé děti. 
Za příznivého počasí bude akce probíhat 
venku za budovou Centra Broučci. Začá-
tek v 10 hodin.

13. 9. - Maňásková pohádka
Srdečně vás zveme na pohádku O Červe-
né Karkulce. Děti si mohou přinést drob-
né sladkosti, kterými naplníme košíček 
pro babičku. Začátek v 10 hodin.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

Těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 

pracovníků, odborníků ve svých oborech 
(pouze porodních asistentek a fyziote-

rapeutů).
Naše centrum má jako jediné těhotenské 

centrum ve F-M uzavřeny smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami, čímž 

garantujeme nejvyšší kvalitu nabízených 
služeb!

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
8. 9. v 16.30

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

7. 9. v 15.30, 21. 9. v 15.30
Novinka!

KURZY VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 

i mírně pokročilé, tatínci srdečně vítáni. 
Koná se dne 19. 9. v 10.00, pod vedením 

poradkyně a lektorky.
Počet míst omezen, volejte pro rezervaci 

777 755 907.
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
V období letních prázdnin 

Úterý – 9.30
Čtvrtek – 10.00
Čtvrtek – 16.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-

ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
13. 9., 20. 9., 27. 9. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
13. 9., 20. 9., 27. 9. – 10.00 h.

pENZION HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19.00 do 21.15 h.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

2. 9. - Ahoj prázdniny
účast na akci SVČ Klíč
5. – 9. 9. - Tvoření pro výlohu Knihku-
pectví Jakub
6. 9. - „Co a jak v novém školním roce“
diskuse – vítáme vaše nápady, připomín-
ky, návrhy na změny
12. 9. - Cestování
uvedení do tématu měsíce
15. 9. - Finanční gramotnost aneb Umí-
te hospodařit s penězi? – 1. část

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
St – konzultační den – začíná 14. 9. – pro 
jednotlivce (nebo skupiny), kteří si pře-
dem domluví s pracovnicí – téma, dou-
čování.

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, bez věko-
vé hranice.
Od 5. srpna online registrace na webu.
(POZOR! Kurzy jsou kapacitně omeze-

ny.)
STREET DANCE KURZY

Výuka zaštiťuje celou řadu stylů (house, 
hiphop, dancehall, lockin...).
Lekce se rozdělují podle úrovně a věku.

PROFI složky
Junioři: 18.00–18.30 (Út) 

a 16.00–17.30 (Pá)
Junioři přípravka: 17.00–18.00 (Út) 

a 15.00–16.00 (Pá)
Základní kurzy

Dospělí - (Po) 18.00–19.00 
a Dospělí - +20 (Po) 19.00–20.00

Děti - (Út) 15.00–16.00 
a Junioři - (Út) 16.00 – 17.00

LATINA DANCE
Tyto lekce obsahují taneční zábavu pro 

jednotlivce i páry.
Latinskoamerické t. pro Ženy I 

(začátečníky)
ČT - 16.00 – 17.00

Latinskoamerické t. pro Ženy II 
(mírně pokročilí)
ČT - 17.00 – 18.00

Latinskoamerické t. v párech
ČT - 18.00 – 19.00

ORIENT DANCE
Pod pojmem orientálního tance se scho-
vává široká škála tanců, které se liší svým 
původem vzniku, hudbou, tanečním pro-
vedením i kostýmem.

Flamenco +15 - (ST), 16.30–17.30
Orient pro děti 6–15 let - (ST), 

15.30–16.30
HOBBY BALET 

A CONTEMPORARY
V lekcích se naučíte základy techniky 

baletu a sladíte své hudební cítění 
s pohybem těla.

Hobby balet 6–11 let - (PO), 
16.00–17.00

Contemporary +11 let - (PO), 
17.00–18.00

DISCO DANCE KURZY
Velmi rychlý a dynamický styl, kde si 
každý najde to svoje. Kurz je určen pro 
kluky i holky.

Disco dance 9–15 let - (PO), 
15.00–16.00 a (ČT), 15.00–16.00

AFRO DANCE
Zde se naučíte základy kudura a afro-
-housu se špetkou dancehallu na okořeně-
ní vašeho života.

Afro dance +20 let - (ST), 
18.30–19.30

BREAK DANCE
Taneční styl, který patří do škály street 
dance, se zaměřuje hlavně na akrobacii.

Break dance - (PÁ), 17.30–18.30
SWING KURZY

S námi můžete zavzpomínat na staré 
časy, skrz rytmický taneční styl SWING, 
LINDY HOP

Swing, lindy hop - (ST), 17.30–18.30 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

KErAMICKÝ ATELIÉr

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�1800�-�200,�ÚT�až�ČT�1800�-�2400,

PÁ�a�SO�1800-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

Hudební klub Stoun se otevře s novým programem až v říjnu.

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Připravujeme: 30. 9. - NO!SE w/ MIND VORTEX (UK)
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PRÁCE V TATŘE

tatra.czTATRA VÁS DOSTANE DÁL

TATRA TRUCKS a.s. hledá nové kolegy na pozice:

Nabízíme Vám:

Danuše Schindlerová
danuse.schindlerova@tatra.cz
Bc. Darie Prymusová
darie.prymusova@tatra.cz
tel.: 556 492 492

Staňte se součástí 
legendární značky!

• Obráběč kovů • Brusič na kulato 
• Operátor CNC • Seřizovač CNC 
• Automechanik

• Práci na moderních strojích • Náborový 
příspěvek • Firemní vzdělávání • Příspěvek 
na penzijní připojištění • Práci v přátelském 
kolektivu ve výrobní společnosti s dlouholetou 
tradicí

Terapeutická jóga
Každé úterý v 17.00 – 19.00

Jóga pro pokročilé
Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

www.berkana.cz přihlášky na: eva@berkana.cz
Zahájení v úterý 13. 9. a ve čtvrtek 15.9.

V centru BERKANA

Tanec 
s Martou Jabůrkovou
taneční mix pro ženy

od 15. září každý čtvrtek od 16.30 
do 17.30 v Národním domě, 1.p.
info na marta.jab@gmail.com

nebo tel. +420 776 643 357 (od 3. 9.)

MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU
informuje o konání 12. zasedání

Zastupitelstva města Frýdku-Místku
v pondělí 5. září od 8 hodin
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BE COOL! 
S SCHÄFER SCHOOL

WWW.SCHAFERSCHOOL.CZ

Přijmu aktivního a komunikativního

DŮCHODCE
pro prodej náplní do tiskáren v obch. zóně Tesco FM

zaučíme, zaškolíme
Tel.: 776 657 520

e-mail: robertheinz@seznam.cz

´

Jazyková škola GOOD MORNING 

ANGLIČTINA
a příprava na zkoušky PET, FCE a CAE

tel.: 605 319 547
www.goodmorning.cz

DANCEPOINT
Nauč se s námi tančit
lekce tance pro každé-
ho, bez ohledu na věk 

i taneční úroveň
Den otevřených 

dveří
13. a 15. 9. 

od 16 do 19 h.
www.dancepoint.cz10. září v 10-17 hodin   www.kulturafm.cz


