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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
rada města na svém jednání 25. srp-

na rozhodla o zadání veřejné zakázky 
na dodávku stavebních prací s názvem 
„Rekonstrukce hřbitovní zdi a oprava oplo-
cení veřejného pohřebiště v k.ú. Frýdek“. 

Vzhledem ke špatnému stavebně 
technickému stavu hřbitovní zdi a oplo-
cení areálu město přistoupilo k provede-
ní její rekonstrukce, která bude zahájena 
v září letošního roku. Ukončení prací 
se předpokládá k 30. listopadu 2008. V rámci této investiční akce v 
objemu kolem 7 milionů korun bude realizováno také nové osvětlení z 
vnitřní strany hřbitovní zdi, sanace vstupního portálu i jeho přístřešků.

Nová zděná hřbitovní zeď bude posunuta asi o půl metru smě-
rem ke stávající komunikaci a bude respektovat vzhled stávající zdi. 
V prostoru podél zdi budou vykáceny stromy a keře, po dokončení 
rekonstrukce bude však provedena náhradní výsadba.

V průběhu stavebních prací bude hřbitov otevřen pro veřejnost, v obdo-
bí svátků „památka zesnulých“, tj. od 25. 10. do 9. 11. 2008, budou však 
veškeré stavební práce přerušeny. Při rekonstrukci firma bude dbát na 
pietu a důstojnost hřbitova, náhrobky budou chráněny před poškozením. 
Před zahájením rekonstrukce zhotovitel zajistí průkaznou detailní fotodo-
kumentaci nebo videodokumentaci stavu těch hrobových míst i hrobových 
zařízení, která se nacházejí v blízkosti míst, kde bude prováděna rekon-
strukce. Současně budou osloveni všichni nájemci hrobových míst v blíz-
kosti hřbitovní zdi, jejichž adresy má správa hřbitova k dispozici.

Případné vaše dotazy nebo připomínky k rekonstrukci hřbitova 
směrujte na investiční odbor, Bc. Zahradníková, tel. 558 609 262.

Rekonstrukcí prochází také obřadní síň. Technické služby a.s., 
které jsou nájemcem obřadní síně, investovaly do nových chladících 
boxů, vymění také lavice pro smuteční hosty. V letošním roce by měs-
to ještě mělo vyměnit okna v obřadní síni.

Věřím, že všichni budete mít pochopení pro dočasná omezení v 
souvislosti se stavebními pracemi. Eva Richtrová

Festival Beskydy Sound 
se posunul na úroveň, kterou 
bude v nadcházejících letech 
jen těžko překonávat. Díky 
angažování legendy 80. let 
skupiny Alphaville navzdory 
chladnému počasí a dešťovým 
přeháňkám aplaudovalo ve 
Frýdku-Místku skvělé muzice 
u víceúčelové sportovní haly 
okolo šesti tisíc diváků.

„První sluníčko začalo hřát 
právě ve chvíli, kdy se nad fes-
tivalovým areálem rozléhala 
domorodá hudba world-music 
formace Čankišou. Před nimi se 
aplaudovalo standardně dobrým 
výkonům Anny K a polských 
Akurat. Téměř domácí Buty hrá-
li již pro velmi slušně zaplněný 
areál, ten se nechal unášet 
řadou dnes již klasických hitů. 
Po nich nastoupila Prouza, frý-
decko-místecká stálice předsta-

Beskydy Sound proslavil Frýdek-MístekBeskydy Sound proslavil Frýdek-Místek
vila především skladby z posled-
ního, hudební kritikou velice 
pozitivně hodnoceného alba 
V tichosti,“ rekapituloval Milan 
Anděl sled hudby před plánova-
ným vrcholem festivalu. Diváci 
byli tak netrpěliví a zvědaví, že 
už pár minut po avizované devá-
té ponoukali hit večera k rozjetí 
show. Nemuseli čekat dlouho a 
hned první skladby je přesvědči-
ly o tom, že mimořádný zážitek 
ve skvělé atmosféře je nemine. 
Museli si však nejprve zvyknout, 
že pro některé notoricky známé 
melodie již nedoprovází tak jedi-
nečný hlas jako před lety. Ale 
možná právě trochu jiný výraz 
nejlépe dosvědčoval nesmrtel-
nost německé kapely a jejích 
hitů. „Při druhé skladbě Dance 
With Me vyjela nad pódium 
obrovská projekce, která spo-
lečně s laserovou a světelnou 

ALPHAVILLE: Zahraniční vrchol letošního ročníku Beskyd Sound.     Foto: Petr Pavelka
show dokreslila jiskřící atmosfé-
ru. Mezi skladbami hranými na 
pódiu nechyběly hity jako Big 
in Japan nebo Victory of Love. 
Poslední skladbou byla jak jinak 
Forever Young, celým Frýdkem-
-Místkem se v tu chvíli rozléha-
la skutečně světová melodie. 
Nabuzené publikum si po skon-
čení skladby jednoznačně řeklo 
o přídavek a Alphaville, parta 
lidských a přátelských pánů, se 
nenechala dlouho vybízet. Zpě-
vák Marian Gold překvapil i při 
svém věku svým hlasovým pro-
jevem a svou přátelskou povahu 
Alphaville ukázali i po vystoupe-

ní. Okamžitě po dohrání posled-
ní písně nasedli do aut a spě-
chali do Hotelu Terasa, kde je 
čekalo setkání se členy fanklubů 

z Maďarska, Rakouska, Němec-
ka, Itálie, Polska a České repub-
liky,“ prozradil Milan Anděl.

(Pokračování na straně 11)

Kruhový objezd
V návaznosti na stížnosti občanů v souvislosti s výstavbou kruhové-
ho objezdu na křižovatce ulic Slezská a Staroměstská oslovila radni-
ce investora – krajský úřad – se žádostí o vyjádření k postupu prací a 
termínu dokončení stavby. Lidem se totiž nelíbí dlouhé fronty u provi-
zorních semaforů, zvlášť když nevidí na této komunikaci odpovídající 
pracovní úsilí. Po obdržení stanoviska krajského úřadu jej zveřejní-
me na webových stránkách města i v nejbližším zpravodaji.

Poslední koupání
Společnost Sportplex stanovila ukončení letošní sezony venkovní 
části aquaparku na Olešné na neděli 7. září. Tento den bude mít 
veřejnost poslední šanci k vykoupání pod širým nebem, samo-
zřejmě stále v provozu zůstane krytá část areálu.                  (pp)

V dubnu tohoto roku spo-
lečnost ArcelorMittal Frýdek-
-Místek oficiálně nabídla 
Statutárnímu městu Frýdek-
Místek jako dar fotbalový 
areál Stovky. Protože valcíři 
už zahájili, a velmi úspěšně, 

Město pracuje na převodu fotbalového areálu Stovky
podzimní fotbalovou sezonu, 
přibývá dotazů fanoušků, 
jejichž řady utěšeně houst-
nou, jak to s převodem vypa-
dá. O pár slov na vysvětlenou 
jsme požádali náměstka pri-
mátorky Petra Cvika, který má 

sport ve městě na starosti.
Jaké kroky se podařilo učinit 

od doby, kdy ocelářská firma s 
nabídkou přišla?

„Především je třeba si uvě-
domit, že se bavíme o areálu na 
ploše 53 tisíc metrů čtverečních 
s mnoha nemovitostmi, takže 
pouze právní rámec převodu 
vyžaduje spoustu pozornosti 
obou stran. Město i ArcelorMittal 
mají o převodu určité představy 
a tři měsíce se hledaly jisté 
kompromisy, akceptovatelné 
oběma smluvními partnery. To 
vždy obnáší komunikaci práv-
níků s delšími lhůtami, takže se 
může zdát, že vše trvá dlouho.

A je tento proces už u konce?
„V podstatě už zbývají jen 

dva sporné body.
(Pokračování na straně 11)

PROUZA: Domácí želízko ve festivalovém ohni. Foto: Petr Pavelka
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Změny v sazbách 
parkovného na Olešné

Provozovatel parkovacích auto-
matů TS a.s. mění od 1. září sazby 
parkovného v areálu přehrady 
Olešná. Změny se týkají automa-
tu, který je umístěn na tzv. prvním 
záchytném parkovišti u hráze, a 
dalších pěti automatů, jež jsou 
nainstalovány na parkovištích v 
blízkosti Aquaparku Olešná.

Od září se mění cena na 10 Kč 
za hodinu parkování. Minimální 
poplatek je 5 Kč za první půlhodi-
nu stání. Časový provoz parkoviš-
tě bude od 9 do 21 hodin včetně 
sobot a nedělí. V celém areálu 
přehrady Olešná je k dispozici 
zhruba 500 parkovacích míst. 

Zpřístupněné památky
a květinová výstava

V neděli 14. září od 13.30 do 
17.00 hodin budou v rámci Dnů 
evropského dědictví zdarma zpří-
stupněny veřejnosti památkové 
objekty ve městě. Ve Frýdku se 
jedná o frýdecký zámek, kostel 
sv. Jana Křtitele, Baziliku Nav-
štívení Panny Marie, Evangelický 
kostel, kostel sv. Jošta a v mís-
tecké části o kostely sv. Jakuba, 
sv. Jana a Pavla a kostel Všech 
svatých. Své zájemce si určitě 
najde i zpřístupnění věže kostela 
sv. Jana Křtitele, koncert duchov-
ní hudby v Evangelickém kostele 
či výstava květin v Bazilice a kos-
tele sv. Jana a Pavla.

Pochod pro seniory
Pečovatelská služba Frýdek-

-Místek, p.o. a Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frý-
dek-Místek znovu připravuje na 
pátek 19. září již tradiční Pochod 
pro seniory. III. ročník akce bude 
slavnostně zahájen v 9 hodin u 
pramene v Hájku. Poté se půjde 
trasou dlouhou asi 3 km z Hájku 
do Sedlišť k restauraci Lašská 
jizba. Během cesty je připraveno 
pro účastníky několik soutěžních 
úkolů. Každý účastník obdrží 
účastnický list, drobné upomínko-
vé předměty a bude zajištěn pitný 
režim. Dopravit se na místo startu 
můžete autobusem MHD č. 25.

Blokové čištění
Město pokračuje v blokovém 

čištění ulic, které slouží také k uvol-
nění parkovacích míst, jež zbyteč-
ně zabírají nepojízdné vraky, také v 
září. Týká se těchto ulic: 2. 9. Bavl-
nářská, 4. 9. ČSA – parkoviště, 9. 
9. J. Lady, 11. 9. Hasičská, 16. 9. 
Z. Štěpánka, 18. 9. Růž. pahorek, 
23. 9. M. Magdonové, 25. 9. Ška-
rabelova, 30. 9. A. Staška a 2. 10. 
pak ještě Třanovského.

Olešná v pořádku
V souvislosti s aquaparkem 

na Olešné bývá město osočo-
váno, že se nestará o zlepšení 
kvality vody v sousední přehradní 
nádrži. Nejen, že město není jejím 
majitelem, ale ani hygienici nevidí 
stav vody v přehradě tak černě. 
Pracovníci krajské hygienické sta-
nice řadí přehradu Olešnou mezi 
17 míst v kraji, kde kvalita vody 
splňuje hygienické požadavky na 
koupání ve volné přírodě. (pp)

Silná koruna poškozuje obce
Ohledně neustále posilující 

české koruny probíhají mnohé 
debaty. Na straně jedné je nevý-
hodná pro exportující společnos-
ti, které jsou nuceny propouštět 
zaměstnance, a na straně druhé 
je výhodná pro všechny obča-
ny, neboť si mohou v zahraničí 
dopřát více služeb za méně 
peněz. Bohužel se v tomto hod-
nocení zcela zapomíná na obce 
a investiční záměry v rámci celé 
České republiky. Je celkem ško-
da, že vláda nezkoumá posilující 
korunu z pohledu finančních 
prostředků, které mají přijít do 
naší republiky z fondů Evropské unie. Na programovací období je 
vyčleněno celkem 26,7 miliardy eur, které budou využity na různé 
investiční akce v rámci celé naší země. Při pohledu na kurz české 
koruny k euru tato suma činila na začátku tohoto programovacího 
období 750 miliard korun. Při kurzu 23,695 Kč za euro (29. 7. 2008) 
se dostáváme na celkovou sumu 632 miliard korun. Sílící korunou 
tedy Česká republika již přišla o 118 miliard korun! Tyto peníze už 
nikdy neuvidíme a mohly být využity ať už pro stavbu nových silnic a 
dálnic, zlepšení stavu životního prostředí či jiné investiční záměry.

Z pohledu každé obce, města či statutárního města je to obrov-
ský rozdíl v příjmech. Každé statutární město může čerpat finanční 
prostředky pomocí takzvaného Integrovaného plánu rozvoje města. 
Na tyto integrované plány jsou vyčleněny finanční prostředky z EU a 
například v Moravskoslezském kraji je pro tyto účely vyčleněno 116 
milionů eur. Přepočítáme-li tyto sumu do české měny v roce 2007, 
získáme hodnotu větší než 3,2 miliardy korun. Dnes je ovšem kurz 
nižší a můžeme tedy získat pouze 2,7 miliardy korun. Nečinností vlá-
dy přišlo pět statutárních měst v Moravskoslezském kraji o půl miliar-
dy korun! A tato situace je ve všech krajích v České republice stejná.

Podle všech předpokladů to vypadá, že česká měna v posilování nepo-
leví, a tak se můžeme klidně dočkat, že finanční propad bude v době čer-
pání a samotné realizace projektů financovaných z EU ještě větší.

Je škoda, že vláda České republiky nemyslí na své obce a investi-
ce, které se v naší zemi mohly uskutečnit. Kolik mohlo být opraveno a 
postaveno silnic a chodníků, bytových domů, dětských hřišť a spousty 
dalších investičních akcí, na které již nikdy nedostaneme z EU ani 
korunu, neboť toto programovací období je pro Českou republiku 
poslední!   Michal Pobucký

Bavlněná, papírová, kožená, 
květinová, dřevěná, železná, 
vlněná, bronzová, měděná, 
cínová – tak bývá označová-
no postupně výročí svatby v 
prvních deseti letech. Rudolf a 
Jiřina Hodurovi ovšem kráčejí 
společným životem už šest-
krát déle. Diamantovou svatbu 
si připomenuli ve frýdecko-
-místecké obřadní síni před 
primátorkou Evou Richtrovou.

K diamantovým šedesáti 
letům společného soužití bla-
hopřála manželům Hodurovým 
jménem statutárního města Frý-
dek-Místek primátorka Eva Rich-
trová. „Všechno na světě může 
člověk zastavit. Ale co nezasta-
ví, co nikdy nemůže zpomalit, je 
čas. Před 60 lety jste byli oddáni 
a celým svým dalším životem 
jste nejen sami sobě, ale také 
všem svým blízkým dokazova-
li, jak pěkné mohou být vztahy 
člověka k člověku,“ promluvila 
k spokojenému seniorskému 

Primátorka gratulovala k „diamantům“

ZNOVU V OBŘADNÍ SÍNI: Primátorka Eva Richtrová blahopřeje 
manželům Hodurovým k 60 letům společného života.

Foto: Petr Pavelka

páru primátorka, která připomí-
nala moment, kdy položil základ 
své rozvětvené rodině. „Dlouhá 
léta spořádaného manželství 
si zasluhují úctu a svědčí o 
schopnosti udržet si vzájemnou 
náklonnost a zvládnout rozma-
nité životní situace. Člověk od 
určitého věku už ví, jak si na 
štěstí políčit, jak je ochočit. Je 
to prosté – radovat se z každé-
ho dne, z každé pěkné chvilky, 
nemyslet jen na sebe, ale i na ty, 
kteří žijí kolem nás. A já věřím, 
že takovou pěknou chvilkou jsou 
i tyto dnešní okamžiky,“ promlu-
vila k manželům Eva Richtro-
vá, než je vybídla k podpisu v 
pamětní knize.

Další srpnová kuriozita ve 
frýdecké obřadní síni se točila 
kolem „magického“ data 8. 8. 
2008. V tento den si zde své ano 
řeklo hned deset párů, ačkoliv 
datum připadalo na pátek, jinak 
snoubenci obecně nevyužívaný 
den.  (pp)

Od 1. září dochází ke slou-
čení Střediska volného času 
Klíč a Stanice mladých turistů 
ve Frýdku-Místku. Sloučená 
organizace ponese název 
Středisko volného času Klíč, 
příspěvková organizace, a 
školákům přináší největší 
nabídku volnočasových akti-
vit v regionu (viz str. 4 a 5). 

„Jsme přesvědčeni, že naše 
rozhodnutí přispěje k větší efek-
tivitě v oblasti zájmových aktivit 
ve městě, že lépe využijeme 
veškerý potencionál obou orga-
nizací, jejichž činnost se často 
překrývala,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Petr Cvik.

Patrik Siegelstein, zástupce 
ředitele SVČ Klíč, neočekává 
ani v prvním roce společné prá-
ce obou organizací žádné větší 
problémy. Veškerá činnost obou 
středisek totiž zůstává zacho-
vána, takže pro občany Frýdku-
-Místku se v podstatě nic nemění. 
„Nabízíme nyní více než 90 typů 
pravidelných zájmových útvarů 
pro děti od předškolního věku až 
po dospělé. Očekáváme tedy na 
150 jednotlivých kroužků a kurzů. 
Stejně obsáhlou nabídku přiná-

Sloučené středisko volného času
šíme i v dalších volnočasových 
aktivitách. Dále se všichni mohou 
těšit na tradiční i nové akce, které 
z činnosti obou organizací již zna-
jí. Za všechny jmenujme například 
Bobřík odvahy, S Harrym do Bra-
davic, Rodinný piknik, Za deníkem 
Jana Tleskače, Pevnost Boyard, 
Turnaj šachových nadějí, výtvarné 
dílny a další,“ vyjmenoval Siegel-
stein. Podobně bohatá nabídka 
se chystá i na příští léto, kdy je v 
plánu více než 25 pobytových a 
příměstských táborů. Může tak být 
překonáno letošní číslo, kdy se na 
všech táborech obou organizací 
objevilo více než 650 dětí.

„Perfektně fungující středis-
ko volného času je pro město 
důležité, protože umožňuje 
dětem trávit volný čas smyslu-
plným způsobem. Uvidíme, jak 
se podaří vtáhnout do jejich čin-
nosti více i rodiče, což je jeden z 
nových cílů Klíče,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik. Petr Siegel-
stein dodal, že pevně věří, že 1 + 
1 bude v tomto případě více než 
2 a že spojená střediska volné-
ho času přinesou ve městě ještě 
více zábavy a možností, jak trávit 
volný čas.  (pp)

Jarmila Kozlová působí v 
sociálních službách již osm 
let a nyní se stala vedoucí 
odboru sociálních služeb frý-
decko-místeckého magistrá-
tu. Patří mezi zkušené eko-
nomy ve sféře financování 
neziskového sektoru zamě-
řené hlavně na financování 
sociálních služeb. 

Můžete přiblížit, co vlastně 
váš odbor zajišťuje?

Odbor sociálních služeb se 
řadí co do počtu zaměstnanců 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku k menším odborům, ale co 
se týká rozsahu činností, které 
spadají do jeho kompetence, 
zřejmě k největším a nejroz-
manitějším. Odbor poskytuje 
základní a odborné sociální 
poradenství, provádí výkon 

Sociální služby musí reagovat na potřeby

JARMILA KOZLOVÁ
veřejného opatrovníka, zajišťu-
je funkci kolizního opatrovníka, 
koordinuje poskytování sociál-
ních služeb a poskytuje odbor-
né sociální poradenství. 

(Pokračování na straně 3)
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městská policie

(Pokračování ze strany 2)
Dále vede agendu domů 

zvláštního určení, provádí soci-
ální šetření, věnuje pozornost 
osobám seniorského věku 
vyžadujícím zvláštní pomoc, má 
na starosti agendu účelových 
dotací pro sociální oblast, orga-
nizuje a řídí grantový systém v 
sociální oblasti, je realizátorem 
projektu z Evropského sociální-
ho fondu, metodicky řídí příspěv-
kové organizace v působnosti 
odboru sociálních služeb, prová-
dí činnosti spojené s problema-
tikou národnostních menšin a 
protidrogové prevence, zajišťuje 
aktivizační programy pro senio-
ry, připravuje akce na podporu 
zdraví a mnoho dalšího.“

Radnice nemá vliv na přísluš-
né zákony, ale musí je aplikovat. 
Co přinesl nový zákon o sociál-
ních službách? 

„Ten vstoupil v platnost 1. 
ledna loňského roku a změnil 
systém sociálních služeb, kte-
rý dosud fungoval na základě 
nevyhovující právní úpravy z 
konce osmdesátých let. Hlav-
ním posláním zákona je chrá-
nit práva a oprávněné zájmy 
lidí, kteří jsou oslabeni v jejich 
prosazování, a to z různých 
důvodů, jako je věk, zdravotní 
postižení, krizová životní situa-
ce a další. Sociální služby jsou 
nástrojem k řešení stavu sociál-
ní nouze občana a jejich cílem 
je navrátit uživatele do přiroze-
ného prostředí, obnovit jejich 
soběstačnost a přispět k rozvoji 
jejich života, snížit hrozící rizika, 
kterým je uživatel vystaven v 
důsledku svého chování.“

Asi ne všichni občané ovšem 
vnímají smysl sociálních služeb 
správně, že?

„Důležité je si hlavně uvědo-
mit, že lidé jsou odpovědni za 
svůj vlastní život. Přijímají vlastní 
rozhodnutí o svém životním sty-
lu v rámci mezí, které platí pro 
všechny členy společnosti. Pří-
stup lidí k sociálním službám má 

Sociální služby musí reagovat na potřeby
být stejný pro každého člověka 
na základě jeho potřeb. A škála 
služeb musí odpovídat potřebám 
lidí, nikoliv potřebám systému.“

Jak je ve Frýdku-Místku žha-
vé téma stárnoucí populace?

„Proces stárnutí obyvatel-
stva postihuje nejen město 
Frýdek-Místek, ale i všechny 
ekonomicky vyspělejší regiony 
v České republice. Právě sle-
dování hloubky tohoto procesu 
je významné, protože má kon-
krétní dopady do řady oblastí 
života. Lepší zdraví a delší život 
jsou významné hodnoty samy 
o sobě. Společnost, v níž jsou 
lidé zdravější, vzdělanější a žijí 
déle, představuje příležitost pro 
ekonomický a sociální rozvoj. 
Prodloužení střední délky života 
znamená, že v průměru máme 
všichni možnost prožít delší 
život, mít déle vztah se svými 
rodiči a být déle oporou pro 
své děti či vnuky. Tento přínos 
nelze měřit jen ekonomickými 
kritérii. Demografické stárnutí 
je většinou mylně považováno 
za negativní jev a problematika 
spojená s demografickým stár-
nutím je často redukována na 
problematiku reformy důchodo-
vého systému. Stárnoucí spo-
lečnost si nemůže dovolit vylu-
čovat starší osoby z trhu práce 
a neposkytnout příležitost těm, 
kteří chtějí žít aktivně. Potřebu-
jeme hlavně více možností pro 
aktivní a soběstačný život ve 
stáří, nejen pobytových zařízení 
pro seniory. Potřebujeme stáří 
přátelské komunity, které posky-
tují více příležitostí pro sociální 
aktivity a hodnotné trávení vol-
ného času. Potřebujeme komu-
nitní centra poskytující starším 
občanům a rodinám podporu a 
flexibilní služby. Potřebujeme 
nabídku vhodného a důstojného 
bydlení, které podporuje sociální 
integraci a vyhovuje potřebám 
a omezením starých lidí. Tímto 
směrem se ubírají i snahy frý-
decko-místecké radnice.“  (pp)

Bezdomovci chtěli
spát na zastávce

20. 8. přímo na zastávce 
autobusu před Okresním ředi-
telstvím Policie České republiky 
na ulici Beskydské si ustlali dva 
bezdomovci. Samozřejmě neu-
šli pozornosti a byli potrestáni 
za znečištění prostoru blokovou 
pokutou 500 Kč. Také si po sobě 
museli uklidit a zastávku opustit. 

Agresivní děvčata
20. 8. se přímo v autobusu 

městské hromadné dopravy 
popraly tři mladé „dámy“, dají-li 
se tak nazvat ženy, co si vyřizují 
účty ručně-stručně. „Mladistvá 
děvčata byla z Ostravy a svou roli 
zde sehrál alkohol, protože měly 
od 0,12 do 2,64 promile alkoholu 
v krvi. Byly předány státní policii 
k vyřešení. Aspoň, že nebyly z 
Frýdku-Místku,“ podotkl policejní 
preventista Luděk Blecha.

Klientka utekla
25. 8. volala na telefonní lin-

ku 156 pracovnice nejmenované 
pojišťovny, že má problémy s 
velmi agresivní klientkou, která 
zřejmě nebyla spokojena s infor-
macemi, jež jí byly poskytnuty. 
Na místě se s ní ovšem strážníci 
už nepotkali, protože když slyše-
la o jejich povolání, raději utekla. 
Na okolnosti sporu už se tedy 
městští policisté neptali.  (pp)

slovo náměstka primátorky
Začátek školního roku

Prázdninové měsíce jako 
obvykle utekly rychleji, než by si 
děti školou povinné přály, a zno-
vu tak stojíme na prahu nového 
školního roku. Chtěl bych do něj 
touto cestou popřát všem peda-
gogickým pracovníkům dostatek 
elánu a energie, školákům pak 
úspěchy a výsledky k spokojenosti 
jejich rodičů. Ti si, doufám, 1. září 
všimnou, že se nám podařilo přes 
prázdniny v jednotlivých školách 
i školkách spoustu věcí vylep-
šit a znovu posunout standard 
prostředí, v němž jsou naše děti 
vychovávány. To samo o sobě ale 
k plné spokojenosti nestačí. Dobrý 
chod školy se totiž neobejde bez 
dobré komunikace mezi rodičov-
skou veřejností a vedením školy. 

Byl bych rád, kdyby se překonaly 
určité bariéry, které leckdy souvisí 
pouze s neochotou přijímat ve škol-
ství nové trendy, jež jsou ovšem v 
dnešní moderní době nezbytné. 
Školy mají své nové školské 
vzdělávací programy, které tvořili 
profesionálové, s cílem vyučovat 
děti co nejpřitažlivější formou. Přeji 
všem, aby se tato snaha dařila, a 
chci ještě jednou poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří se o prázdni-
nách podíleli na realizaci oprav a 
rekonstrukcí. Některé budou ještě 
probíhat i v začátku školního roku 
a jsem přesvědčen, že i ony při-
spějí k tomu, že budou všichni v 
zařízeních, jejichž zřizovatelem je 
Statutární město Frýdek-Místek, 
spokojeni.  Petr Cvik

PORADA ŘEDITELŮ: Náměstek primátory Petr Cvik se v posledním 
srpnovém týdnu setkal s řediteli škol a školských zařízení, jejichž zři-
zovatelem je Statutární město Frýdek-Místek, aby jim poděkoval za 
odvedenou práci v prázdninových měsících a popřál pevné nervy do 
dalšího školního roku. O novinkách a problémech pak přítomní disku-
tovali se zástupci odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. 

Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek jako čerstvý 
člen Národní sítě Zdravých 
měst se může pochlubit dlou-
hodobými aktivitami, které je 
možno uvést jako příklady 
dobré praxe, jež jsou zve-
řejňovány na portále NSZM 
(www.nszm.cz) a slouží jako 
inspirace dalším městům.

„Za příklad hodný následo-
vání je u Frýdku-Místku uváděn 
například provázaný řetězec na 
sebe navazujících cyklistických 
tras, které se od roku 2000 
neustále prodlužují, modernizují 
a upravují v souvislosti se zvy-
šujícím se trendem cyklistické 

Frýdek-Místek je příkladem
dopravy šetrné vůči životnímu 
prostředí a krajině. Ve městě se 
nyní nachází 13,59 km cykloste-
zek,“ upozornil Michal Pobucký, 
pověřený za město řízením pro-
jektu Zdravého města.

Jako příklad dobré praxe je 
považován také projekt Centra 
sportu, který je financován z 
rozpočtu města s cílem každo-
ročně přivádět ke sportování 
co nejvíce dětí a mladých lidí. 
Podobně Beskydské Veseléto, 
které svým obsahem letos již 
potřetí láká občany všech věko-
vých kategorií. Dalším příkladem 
je každoroční prázdninový pro-

gram pro všechny děti Prázdni-
ny ve městě, který i letos nabídl 
volně přístupné aktivity nabíze-
jící pestré využití volného času 
všem zájemcům.

„Mezi dlouhodobé projekty 
lze zařadit také Městský pro-
gram prevence kriminality na 
období 2008-2011 obsahující 
devět dílčích projektů v různých 
oblastech prevence. Jde o pozi-
tivně zaměřený komplexní pro-
gram pro všechny skupiny obča-
nů města včetně nejmenších. 
Rozvoji a zkvalitnění ucelené 
sítě sociálních služeb na území 
Statutárního města Frýdku-
-Místku slouží Dotační programy 
na podporu a rozvoj sociálních 
služeb pro rok 2008,“ uvedl dal-
ší případy dobré praxe, kterými 
může Frýdek-Místek inspirovat 
ostatní, Michal Pobucký.  (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce v letním období investo-
vala miliony korun do oprav 
a rekonstrukcí chodníků a 
komunikací. Znovu v provozu 
již je i lávka přes řeku Ostra-
vici, která spojuje Smetanovy 
sady se zónou Poříčí.

Občané už tedy znovu 
mohou nejkratší cestou napří-
klad na úřad práce, u něhož 
město dokončilo chybějící část 
chodníku směřující k této insti-
tuci. Do konce září by měly být 
vyspraveny chodníky na ulici E. 
Krásnohorské, kde byl nedávno 
položen nový povrch vozov-
ky, takže si pak město může 
odškrtnout další kompletně 

Radnice pilně opravuje chodníky a cesty

ULICE E. KRÁSNOHORSKÉ: Cesta je opravena, brzy budou 
dokončeny i chodníky.   Foto: Petr Pavelka

zrekonstruovanou ulici. Mezi ty 
bude časem patřit i ulice Nad 
Lipinou, kde v září začne první 
etapa rekonstrukce asfaltové-
ho povrchu, včetně chodníku a 
parkoviště. V úvodní fázi se zde 
vynaloží osm milionů korun z 
celkové plánované sumy ve výši 
30 milionů. Z celé zrenovované 
lokality se mohou těšit také 
obyvatelé ulice K. H. Máchy, 
kde byla dokončena jedna stra-
na chodníku, ale v polovině září 
dojde i na tu druhou a následně 
zde hned bude položen i nový 
asfaltový koberec. 

„O prázdninách se pilně 
pracovalo na mnoha místech 
ve městě. Za všechny bych 

například jmenoval chodníky 
na ulicích Mánesova, Pav-
líkova, Žižkova a v září by 
měla přibýt ještě Anenská za 
hotelovým domem směrem k 
mateřské školce. Nový asfalt 
byl položen směrem k učilišti 
Na Hrázi a na Jiráskově ulici,“ 
vypočítal náměstek primátor-
ky Petr Cvik, odpovědný za 
dopravní záležitosti ve městě. 

(pp) 
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Adresa: Pionýrů 752, Frýdek-Místek, telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 435 067, 558 647 694, web: www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

ESTETIKA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Věk: 9 – 14 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Osvojíte si základy 
výtvarných technik, grafiku, kresbu, 
malbu. Kreslení portrétu, krajiny, 
zátiší apod.
Kontakt: Ivana Kulhánková

SRDÍČKO
Věk: 5 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Výtvarný krou-
žek zaměřený na osvojení zá-
kladních dovedností – stříhání, 
kreslení, lepení, modelování atd.
Kontakt: Ivana Kulhánková

MOZAIKA
Věk: 8 – 15
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Všehochuť pro 
všechny, kteří si chtějí zkusit gra-
fiku, batikování, malbu na sklo, 
keramiku, výrobu dekoračních 
předmětů, práci s textilem…
Kontakt: Ivana Kulhánková

KERAMIKA
Věk: 7 – 18 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Při tvořivé práci s 
hlínou se děti naučí pracovat s plá-
tem, modelovat, odlévat, glazovat 
a základy točení na kruhu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

KERAMIKA PRO RODIČE
S DĚTMI

Cena: 500,- / 5 lekcí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Přijďte tvořit spo-
lečně. Základy práce s hlínou, 
modelování …
Kontakt: Ivana Kulhánková

PALIČKOVÁNÍ
Věk: 7 – 18 let
Cena: 350,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Naučíte se základ-
ní techniky paličkování a dle před-
loh si vyrobíte jednoduché motivy 
touto uměleckou technikou.
Kontakt: Ivana Kulhánková

POHYB, TANEC, TURISTIKA
CYKLOTURISTIKA

Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 7. ZŠ, 1. Máje 1700, Místek
Charakteristika: Vyjížďky na kole 
a poznávání blízkého okolí. Za 
nepříznivého počasí a v zimním 
období tréninky v tělocvičně. Celo-
denní výlety o víkendech, v zimním 
období na lyžích a běžkách.
Kontakt: Marie Cidlíková

CYKLOTURISTIKA
Věk: 6 – 13 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Využíváme hez-
kého počasí k vyjížďkám do oko-
lí. V zimě se učíme zdravovědu, 
dopravní značky, anatomii kola, 
drobné opravy. Zkusíme to na 
cvičné horolezecké stěně nebo 
jdeme na krytý bazén.
Kontakt: Pavla Kozáková

BATŮŽEK
Věk: 4 – 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo:

Charakteristika: Kroužek má roz-
víjet vztah dětí k přírodě a učit 
pobytu v přírodě. Jsou plánovány 
víkendové výlety.
Kontakt:
Marie Cidlíková

VODNÍ HRÁTKY
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Věk: 4 – 6 let
Cena: 1 000,- / 10 lekcí
Místo: Krytý bazén, Pionýrů 2069, 
Místek
Charakteristika: S vodou budeme 
kamarádi. Hravou formou se děti 
seznámí se základy dýchání do 
vody, plavání, potápění.
Kontakt: Marie Cidlíková

KRŮČKY
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: NEREST, J. Kavky 648, 
Frýdek
Děti se seznámí se základními 
prvky aerobiku, hravou formou 
se naučí vnímat hudbu a pohyb. 
Nácvik sestav, vystupování …
Kontakt: Marie Cidlíková

MALÍ SPORTOVCI
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 1. ZŠ, třída TGM 454, Frý-
dek – Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Pohyb zábavnou 
a hravou formou. Hry, soutěže, 
míčové hry, cvičení na nářadí, 
víkendové výlety, koupání.
Kontakt: Marie Cidlíková

AEROBIK
Věk: 8 – 11 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Základy aerobiku 
a moderního tance.
Kontakt: Marie Cidlíková
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Věk: 10 – 18 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Seznámíte se se 
základy latinskoamerických tanců.
Kontakt: Marie Cidlíková

MODERNÍ TANCE
Věk: 12 – 15 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Zvládnete taneč-
ní choreografie moderních tanců, 
např. hip-hop …
Kontakt: Marie Cidlíková

AKTIV – TANEČNÍ SKUPINA
Věk: 8 – 15 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Taneční skupina 
– moderní tance.
Kontakt: Marie Cidlíková

COUNTRY TANCE
Věk: 7 – 14 let
Cena: 500,- / rok
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Charakteristika: Seznámení s 
kroky, figurami a tanci. Účast na 
vystoupeních.
Kontakt: Renata Bortlíčková

MAŽORETKY
Věk: 6 – 12 let
Cena: 600,- / rok

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Nácviky sestav, 
vystoupení, soutěže.
Kontakt: Jiří Šnapka

KUNG-FU
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Charakteristika: Známé bojové 
umění.
Kontakt: Marie Cidlíková

HOROMRŇATA
Věk: 4 - 6 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými 
pomůckami pro bezpečné pro-
vozování lezeckého sportu, hry a 
soutěže nejen na cvičné lezecké 
stěně.
Kontakt: Martin Gavlas

HOROPŘÍPRAVKA
Věk: 6 - 12 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými 
pomůckami a materiálem pro 
bezpečné provozování lezeckého 
sportu. Hry a soutěže nejen na 
cvičné lezecké stěně. Základy 
vysokohorské turistiky. Výlety a 
výpravy nejen do horolezeckých 
oblastí regionu.
Kontakt: Martin Gavlas

HORSKÝ KLUB
Věk: 12 – 18 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Volný klub se 
zaměřením na lezení. Cvičná stě-
na, skály. Turistické výpravy.
Kontakt: Martin Gavlas

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA
Věk: od 10 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pravidelná turis-
tická příprava (významná místa, 
dosažená kilometrová vzdálenost, 
dosažené vrcholy-nadmořská 
výška), noční přechody, dálkové 
pochody, zimní přechody – pěšky, 
sněžnice i běžky, orientace v teré-
nu, pobyt v přírodě – táboření.
Kontakt: Martin Gavlas

TURISTICKÝ ODDÍL – KAM
Věk: 7 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Jsme oddíl s 
všestrannou činností. Hrajeme 
hry v lese, tělocvičně, ve městě, 
v klubovně i ve vodě. Pronikáme 
do kouzel míčových her, bojujeme 
o body, učíme se základy turistic-
kých dovedností.
Kontakt: Jiří Šnapka

TURISTICKÝ ODDÍL – T.O.R.
Věk: 7 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Náš oddíl je 
zaměřený všestranně. Věnujeme 
se pěší turistice, závodům, spor-
tům a hrám ve městě a v přírodě. 
Na schůzkách se učíme různým 
dovednostem. O víkendech pořá-
dáme jednodenní nebo vícedenní 

výpravy.
Kontakt: Jiří Šnapka

ŠMEJDÍLCI
Věk: 6 – 15 let
Cena: 500,- / rok
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Charakteristika: Přijďte mezi nás. 
Přes týden hry a soutěže v klubovně, 
o víkendech výlety do okolí.
Kontakt: Renata Bortlíčková

LAVINA
Věk: 9 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Oddíl věnující se 
převážně hrám na hřišti (ringo, base-
ball). V klubovně probíráme biblické 
příběhy nebo se připravujeme na 
orientační závod hlídek „Biblická 
stezka“. Každoročně pořádáme dvě 
víkendovky na chatách. Nabízíme 
možnost zúčastnit se letního stano-
vého tábora.
Kontakt: Jiří Šnapka

POČÍTAČE A TECHNIKA
PRÁCE S PC

Věk: od 7 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy práce s 
počítačem zajímavou a zábavnou 
formou.
Kontakt: Patrik Siegelstein
WEB – TVORBA WEBOVÝCH 

STRÁNEK
Věk: od 9 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Vektorová a ras-
trová grafika, skenování, úpravy 
fotografií, výroba vizitek, letáků, 
obalů a další.
Kontakt: Patrik Siegelstein

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Věk: od 9 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Tvorba interne-
tových stránek (základy HTML, 
PHP, MySQL, grafika a další).
Kontakt: Patrik Siegelstein

POČÍTAČE PRO RODIČE
S DĚTMI

Cena: 300,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučte se ovládat 
počítač společně. Cena za pár 
(dítě + člen rodiny).
Kontakt: Patrik Siegelstein

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
Věk: od 10 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny 
zájemce o fotografování a zpra-
cování digitální fotografie. Úpravy 
fotografií, publikování, fotomon-
táže apod.
Kontakt: Patrik Siegelstein

ELEKTROKUTIL
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro kluky se 
zájmem o elektro, výrobu drobných 
přístrojů – houkačka, zvonek aj.
Naučíte se pracovat s pájkou, 
cínem, kalafunou, měřit elektrické 
obvody apod.
Kontakt: Alena Fabíková

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
Věk: od 9 let

Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny se 
zájmem o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku apod.
Naučíte se zručnosti, přesnosti, 
trpělivosti a seznámíte se s dějina-
mi leteckého průmyslu.
Kontakt: Alena Fabíková

LETECKÝ MODELÁŘ
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 2. ZŠ, J. Čapka 2555, Frý-
dek
Charakteristika: Pro všechny, kteří 
mají zájem o létající modely letadel 
z balzy a mají trpělivost.
Procvičíte si zručnost, důslednost 
při práci s balzou, ale i techniku 
létání u vyrobených modelů leta-
del.
Kontakt: Alena Fabíková

RC AUTOMODELÁŘI
Věk: od 7 let
Cena: 1.200,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny, kteří 
mají rádi auta, závody a rychlou 
jízdu. 
Kontakt: Alena Fabíková

ŠACHY, DESKOVÉ HRY
ŠACHOVÝ KROUŽEK

Věk: 5 – 18 let
Cena: 800,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Náplní šachových 
kroužků budou přednášky na jed-
notlivá šachová témata. Děti se 
seznámí s historií šachové hry, 
naučí se partie zapisovat a hrát se 
šachovými hodinami. Zúčastní se 
víkendových soustředění a mnoha 
šachových turnajů.
Kontakt: Antonín Surma
ŠACHOVÝ KROUŽEK PRO MŠ

Věk: 4 - 6 let
Cena: 700,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Děti se naučí 
základním pravidlům šachové hry. 
Budou moci hrát šachové partie. 
Zúčastní se šachových turnajů a 
simultánek.
Kontakt: Antonín Surma

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 
ŠACHU

Věk: od 7 let
Cena: 300,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Členové klubu 
budou pravidelně hrát šachové 
turnaje „Městské ligy mládeže v 
šachu“. Mohou si také vyzkoušet 
své šachové umění v konkurenci 
150 členů klubu nejen z Frýdku-
-Místku, ale i Třince a okolí.
Kontakt: Antonín Surma

DESKOVÉ HRY
Věk: od 8 let
Cena: 500,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Moderní deskové 
hry. Novinky, turnaje apod.
Kontakt: Jiří Šnapka

DRAČÍ DOUPĚ
Věk: od 8 let
Cena: 250,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Přijďte si zahrát 
tuto známou a oblíbenou hru.
Kontakt: Jiří Šnapka

HUDBA A JAZYKY
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
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MEDITAČNÍ ODPOLEDNE
Věk: od 15 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Seznámíme vás 
s širokou nabídkou meditačních 
technik. Pomocí jednoduchých 
postupů a úkonů se naučíte zba-
vovat stresu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

DO PŘÍRODY CESTOU 
NECESTOU

Věk: od 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro děti, které 
mají rády zvířata, přírodu – zoo, 
agility apod. Při vycházkách poří-
díme amatérské fotografie, pak 
společně uspořádáme výstavy 
zajímavých fotografií přírody, 
zvířat, krajin. Budeme bádat nad 
záhadami FM a okolí.
Kontakt: Alena Fabíková

DEBRUJÁŘI
Věk: od 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Charakteristika: Fyzika, pokusy a 
záhady zábavnou formou.
Kontakt: Alena Fabíková

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Věk: od 8 let
Cena: 250,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy rybolovu 
i rybolovné techniky. Příprava pro 
získání rybářského lístku i účast na 
soutěžích v rybolovné technice.
Kontakt: Ivana Kulhánková

DOSPĚLÍ
PALIČKOVÁNÍ
PRO DOSPĚLÉ

Věk: dospělí
Cena: 350,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se základ-
ní techniky paličkování a dle před-
loh si vyrobíte jednoduché motivy 
touto uměleckou technikou.
Kontakt: Ivana Kulhánková
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – 5 

LEKCÍ
Věk: dospělí
Cena: 500,- / 5 lekcí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy práce s 
hlínou, glazování apod.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ITALŠTINA PRO DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 800,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se gra-
matice italského jazyka, základ-
ním konverzačním tématům a 
samozřejmě to, proč mít rád italský 
jazyk.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice a 
osvojíte si konverzaci ve světovém 
jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

FRANCOUZŠTINA PRO 
DOSPĚLÉ

Věk: dospělí
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek

Věk: 5 – 8 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Nejrozšířenější 
jazyk zábavnou formou her, sou-
těží ve skupinách podle věku a 
pokročilosti.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ANGLIČTINA 
Věk: od 12 let
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice a 
osvojíte si konverzaci v nejrozšíře-
nějším světovém jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ITALŠTINA 
Věk: od 12 let
Cena: 800,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se gra-
matice italského jazyka, základ-
ním konverzačním tématům a 
samozřejmě to, proč mít rád italský 
jazyk. Rozdělení výuky dle pokro-
čilosti účastníků.
Kontakt: Ivana Kulhánková

HRAJEME SI, ZPÍVÁME 
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro děti, které 
rády hrají, zpívají a tančí. Na děti 
čeká zvonkohra, činelky a jiné 
hudební nástroje.
Pohybový doprovod k písním, říka-
dlům, pěvecký sboreček.
Kontakt: Alena Fabíková

FLÉTNA 
Věk: od 4 let
Cena: 360,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek – 2. ZŠ 
F-M, J. Čapka 2555
Charakteristika: Pro děti, které 
mají rády hudbu – základy hry na 
flétnu. Děti se naučí správnému 
dýchání.
Kontakt: Alena Fabíková

OSTATNÍ
AMOS

Věk: 14 – 25 let
Cena: 0,-
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Klub pro všechny, 
kteří se zajímají o práci s dětmi. 
Vyzkoušíte si přípravy akcí a projek-
tů pro děti a mládež. Získáte základ-
ní teoretické i praktické zkušenosti. 
Na konci obdržíte osvědčení, které 
lze využít například jako příloha k 
přihláškám na pedagogické školy.
Kontakt: Ivana Kulhánková

VĚŠTÍRNA
Věk: od 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Klub pro všech-
ny, které láká tajemno. Společně 
si vyzkoušíme vykládání karet, 
nahlédneme do chiromantie, 
budeme bádat nad záhadami spi-
ritismu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

REDAKCE
Věk: od 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Láká vás prostře-
dí mediálních prostředků? Pojďme 
společně tvořit jedinečné noviny a 
připravovat zajímavé reportáže z 
našeho města.
Kontakt: Ivana Kulhánková

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ, příspěvková organizace
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice 
a osvojíte si konverzaci ve svě-
tovém jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

PILATES A ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ

Věk: od 18 let
Cena: 350,- / 12 lekcí
Místo: NEREST, J. Kavky 648, 
Frýdek
Charakteristika: Zdravotní cvičení 
pro všechny. Jednotlivé lekce: 40,- 
Kč / 1 lekce
Kontakt: Marie Cidlíková

POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Základy práce s MS 
Windows, Word, Excel, internet, 
e-mail. Kurz je akreditován MŠMT, 
po jeho dokončení obdržíte osvěd-
čení.
Kontakt: Patrik Siegelstein, 732 
646 125, patrik@klicfm.cz
WEB – TVORBA WEBOVÝCH 

STRÁNEK
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci. Nau-
číte se, jak si vytvořit svou vlastní 
webovou prezentaci od úplných 
základů.
Kontakt: Patrik Siegelstein
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO 

DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci. Vekto-
rová a rastrová grafika, skenování, 
úpravy fotografií, výroba vizitek, 
letáků, obalů a další.
Kontakt: Patrik Siegelstein
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

– 10 LEKCÍ
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny 
zájemce o fotografování a zpra-
cování digitální fotografie. Úpravy 
fotografií, publikování, fotomon-
táže apod.
Kontakt: Patrik Siegelstein

(Změny vyhrazeny)
KONTAKTY

Renata Bortlíčková
Telefon: 731 080 964

E-mail: renata@klicfm.cz
Marie Cidlíková

Telefon: 736 150 088
E-mail: maruska@klicfm.cz

Alena Fabíková
Telefon: 732 383 131

E-mail: alena@klicfm.cz

Bc. Martin Gavlas
Telefon: 732 372 637

E-mail: martin@klicfm.cz
Pavla Kozáková

Telefon: 732 646 127
E-mail: pavla@klicfm.cz
Bc. Ivana Kulhánková
Telefon: 731 167 010
E-mail: iva@klicfm.cz

Bc. Patrik Siegelstein
Telefon: 732 646 125

E-mail: patrik@klicfm.cz
Antonín Surma

Telefon: 737 421 058
E-mail: sachy@klicfm.cz

Bc. Jiří Šnapka
Telefon: 604 524 066

E-mail: jirka@klicfm.cz
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
5. kolo SO 6.9. 10.15 Fotbal FM - Blansko
15. kolo ST 10.9. 16.30 Jihlava B – Fotbal FM
6. kolo   13.-14.9.   Kroměříž – Fotbal FM
7. kolo SO 20.9. 10.15 Fotbal FM – Olomouc B
8. kolo   27.-28.9.   1.SC Znojmo - Fotbal FM
9. kolo SO 4.10. 10.15 Fotbal FM – FC Hlučín
10. kolo SO 11.10. 10.15 Fotbal FM - Uničov
11. kolo   18.-19.10.   Zlín B – Fotbal FM
12. kolo SO 25.10. 10.15 Fotbal FM - Zábřeh
13. kolo   1.-2.11.   Mutěnice – Fotbal FM
14. kolo SO 8.11. 10.15 Fotbal FM - Bystrc
16. kolo   15.-16.11.   Břeclav – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

5. kolo (6. a 7. září): Návsí - Fotbal FM B
6. kolo (13. a 14. září): Fotbal FM B – Vojkovice
7. kolo (20. a 21. září): Milíkov - Fotbal FM B
8. kolo (27. a 28. září): Fotbal FM B – Pržno
9. kolo (4. a 5. října): Lučina - Fotbal FM B
10. kolo (11. a 12. října): Fotbal FM B – volno
11. kolo (18. a 19. října): Janovice B - Fotbal FM B
1. kolo (25. a 26. října): Paskov - Fotbal FM B

Okresní soutěž mužů

HÁZENKÁŘSKÁ PŘÍPRAVA: Frýdecko-místečtí házenkáři ladí 
formu na další extraligovou sezonu. Svého častého soupeře Kop-
řivnici v domácím prostředí po vyrovnaném poločase nakonec 
přesvědčivě zdolali.                                        Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí hokejis-
té ve svém prvním domácím 
vystoupení přivítali na domácím 
ledě hokejisty z Karviné. Nejen 
samotní hráči, ale i veřejnost a 
realizační tým čekal, co před-
vede loňský účastník II. ligy. 
K našemu mužstvu se připojil 
Martin Zapletal, který v úvod-
ním domácím zápase zazářil.

Naši hráči dokázali soupeře 
zmrazit rychlou brankou, kterou 
zařídila dvojice David Kappel a 
střelec Václav Merta 1:0. Naše 
hráče rychle vstřelená branka 

Hokejisté se poměřili s Karvinou
HC F-M – SK Karviná 6:1 (3:1, 3:0, 0:0), SK Karviná – HC F-M 4:4 (0:1, 0:1, 4:2)

ŠANCE: Tenhle moment, i když se to nezdá, brankou neskončil. I tak jich domácí dali půltucet.
Foto: Petr Pavelka

FOTBAL F-M – 1. FC BRNO 
B 3:0 (0:0) 

V sobotu 23. srpna předvedli 
fotbalisté Frýdku-Místku další po-
vedené představení domácím di-
vákům, když po bezbrankovém 
poločase přesvědčivě zdolali brně-
nskou zálohu ligového týmu 3:0.

Utkání začalo ve svižném 
tempu, ve kterém se střídaly 
útoky na obou stranách. Domácí 
postupně začali přebírat inicia-
tivu, zatímco v prvních dvaceti 
minutách se hrálo nahoru-dolů. 
Góly však začaly padat až po 
přestávce, když se Lipině podařil 
nástup do druhé půle. Hned ve 
46. minutě po přihrávce Husárika 
a střele Němce se k brankářem 
vyraženému míči dostává opět 
Husárik a s přehledem zakonču-
je – 1:0 pro domácí. Na počátku 
poslední desetiminutovky centru-
je z pravé strany Schaffartzik na 
neobsazeného Vodáka a ten hla-
vou zvyšuje na 2:0. V 86. minutě 
se pak střídající Lokša dostává 
ke zdánlivě ztracenému míči a po 
jeho přihrávce Kamil Kořínek bez 
problémů podtrhuje dobrý výkon 
domácích třetím gólem.
SLOVÁCKO B - FOTBAL F-M 

1:1 (0:0) 

Příznivé výsledky proti „béčkům“
O týden dříve zajížděl Frýdek-

-Místek na Slovácko, kde nastoupil 
proti značně posilněnému výběru. 

Úvod utkání patřil domácím, kte-
ří měli více ze hry, ale vážnou pří-
ležitost si nevypracovali. V nasta-
veném čase první půle ovšem mohl 
otevřít skóre zápasu Zmeškal, jenže 
nikým neatakovaný střílel nad. Tak, 
jak skončila půle první, tak začal i 
druhý poločas. To znamená velkou 
šancí hostí. Po chybě ve středu hřiš-
tě se na domácího gólmana řítili dva 

naši hráči, ale situaci nezvládli. Nao-
pak náš bývalý záložník Stýskala 
své sólo úspěšně dokončil a poslal 
domácí do vedení 1:0. Devět minut 
před koncem utkání poslal trenér 
Látal na hřiště útočníka Kořínka a 
hra na tři hroty nakonec našemu 
kouči vyšla. V 83. minutě Vodák 
vysunul svého parťáka z útoku 
Zmeškala a jeho zpětnou přihrávku 
zužitkoval vyrovnávacím gólem stří-
dající Lokša. Tým v tomto zápase 
hodně podržel gólman Prepsl.

PRVNÍ, DRUHÝ, TŘETÍ: 16 dětí do 9 let bojovalo v neděli 24. srp-
na ve Frýdku na kurtech Tennispointu, ale první místa obsadili jen 
domácí. Vlevo Patrik Pavelka, který obsadil třetí místo, uprostřed 
vítěz Filip Šenk a vpravo Kryštof Krmaschek, poražený finalista. 

Foto: Petr Pavelka

povzbudila a dodávala jim více 
sebevědomí. Na konci 10. minuty 
nám nabídli hráči Karviné početní 
výhodu, kterou za 18 vteřin hry 
dokázal využít po přihrávce Mar-
tina Wlaky znovu Merta. Autorem 
naší třetí branky se stal Martin 
Zapletal a na začátku druhé tře-
tiny využil přesilovku 5 proti 3 
obránce Jaroslav Sýkora a upravil 
tak na 4:1.  Pátá branka se zro-
dila po ose Tomáš Čibera, Martin 
Zapletal a střelec branky Ondřej 
Pastorek. V polovině 37. minuty 
se k puku dostal Martin Zapletal 

a svou přihrávkou našel Tomáše 
Čiberu, který upravil na 6:1 po čty-
řiceti minutách hry. V posledním 
dějství už se skóre neměnilo.

V odvetném utkání na hřiš-
ti soupeře naši hráči dokázali 
uhrát remízu, a to i přes sku-
tečnost, že jich přijelo k utkání 
pouze dvanáct. Je jen škoda, že 
se nepodařilo za stavu 2:0 přidat 
ještě třetí branku, která by sou-
peře zřejmě definitivně zlomila.

Branky: 4. Novák (Sýkora), 
37. Piecha (Zapletal), 52. Čára 
(Zapletal), 60. Sýkora

3. 9. v 17 hodin - Pohár ČMFS
Fotbal Frýdek-Místek - Vítkovice
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FOTBAL MLÁDEŽE

FC KOZLOVICE B - FOTBAL F-M B 0:0
Naši B muži nastoupili k předehrávce 2. kola okresní fotbalové 

soutěže mužů bez posil z A mužstva, takže šance domácích rázem 
dost vzrostly. Nakonec utkání skončilo bezbrankovou remízou. 
TJ SMILOVICE B - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK muži B 2:8 (1:5)

Utkání 1. kola okresní soutěže mužů se z důvodu nepříznivého počasí 
nehrálo v plánovaném víkendovém termínu, ale uprostřed týdne. O osudu 
utkání rozhodla už úvodní čtvrthodinka, ve které hosté vstřelili tři branky. 

Branky: 1´ Syřínek 0:1, 12´ Němec 0:2, 15´ Haleš 0:3, 26´ Němec 0:4, 
27´ Pařenica 0:5, 60´ Pařenica 1:6, 80´ Tobiáš 1:7, 83´ 83´ Foukal 2:8

Fotbalová záloha valcířů

starší dorost A (U19) - Vyso-
čina Jihlava B 3:4 (1:1) 

Šigut, Chýlek z PK, Vokoun
mladší dorost A (U17) - Vyso-

čina Jihlava B 1:1 (0:0) 
Čotek

mladší žáci B (U12) - mladší 
žáci C 11:0 

Janík 3, Vojkovský 2, Vokoun 2, 
Skokan, Holeksa, Bártek, Střílek
starší žáci B (U14) - Promotor 

Zabrze /Polsko/ 0:3 (0:1)
mladší žáci B (U12) - Promo-
tor Zabrze /Polsko/ 3:0 (3:0)

Skokan 2, Janík
starší žáci A (U15) – SFC 

Opava 2:1 (1:1) 
Bracháček 2 

mladší žáci A (U13) – SFC 
Opava 4:1 (2:1)

Matula 2, Papřok, Žejdlík
1.FC Brno B - starší dorost A 

(U19) 2:2 (1:2)

1.FC Brno B - mladší dorost 
A (U17) 0:2

Velička 2
Heřmanice - starší dorost B 

(U18) 2:5 (1:2) 
Němec 3, F. Vojkovský, Foukal
Heřmanice - mladší dorost B 

(U16) 0:4 (0:2)
Musiol, Laštovička, Teplý, Šigut.
starší žáci A (U15) - Vysočina 

Jihlava A 1:2 (0:1)
Preči

mladší žáci A (U13) - Vysoči-
na Jihlava A 0:3 (0:1)

Jakubčovice - starší žáci B 
(U14) 6:4 (4:2) 

Neumann 4 
Jakubčovice - mladší žáci B 

(U12) 2:8 (0:4) 
Prudký 2, Vojvodík 2, Janík 2, 

Konečný 2 
1.Valašský FC - mladší žáci 

C 2:3

Z ATLETIKY

Atletky Slezanu
do baráže o 1. ligu 

Atletické družstvo žen Sleza-
nu Frýdek-Místek už mělo postup 
do baráže o 1. ligu zajištěn před 
posledním kolem. To se konalo 
na stadiónu v Šumperku a sle-
zanská děvčata v něm obsadila 
3. místo. Individuálně se pro-
sadila Ivana Matušková, která 
vyhrála běh na 1500 m, a Jana 
Kučerová, vítězka výšky. Na třetí 
příčce se umístila Jana Lepíková 
v kladivu a dvě třetí místa vybo-
jovala Beáta Marková v běhu na 
800 m a ve skoku o tyči. V koneč-
ném pořadí patří slezanským 
atletkám ve 2. lize druhé místo a 
mohou se v klidu připravovat na 
baráž, která se uskuteční opět v 
Šumperku 6. září.

Nešťastné vyřazení 
družstva mužů 

Atletická sezóna pro družstvo 
mužů Slezanu Frýdek-Místek 
předčasně skončila. V posledním 
kole základní části 2. ligy vybo-

Beáta Marková se kromě běhu na 800 m prosadila rovněž třetím místem v tyči, kde si vytvořila osobní 
rekord 2.75 m a zařadila se na 6. místo českých žákovských tabulek. 

jovali sice potřebné čtvrté místo, 
ale protože Olomouc dokázala 
ve vyrovnaném posledním kole 
zvítězit, naše družstvo předstih-
la. Že se do baráže slezanští 
atleti nedostanou, tak rozhodlo 
pouhého půl bodu, o kterého 
je předstihla v posledním kole 
Opava. O to více mohou atle-
ti litovat zranění velkých opor 
Miroslava Lepíčka a Petra Luke-
še, či diskvalifikace Romana 
Říhy v chůzi (z prvního místa a 
až po dokončení závodu na 10 
km!). S jejich body by slezanští 
atleti poslední kolo s přehledem 
vyhráli! Bohužel se plně nepo-
vedlo ani nasazení závodníků do 
jednotlivých disciplín, ale teď už 
to nikdo nezmění. Nezbývá než 
všem zúčastněným poděkovat 
za bojovné výkony. Vždyť Pavel 
Michna zvítězil na 3000 m a byl 
druhý na 1500 m, Michal Krkoš-
ka zvítězil na 800 m, Michal Šte-
fek ve výšce a byl třetí v dálce a 
druhá místa přidali Martin Trybu-

la v dálce a Josef Nejezchleba v 
chůzi na 10 km. Všem ostatním 
závodníkům se podařilo prosadit 
na bodovaná místa, ale přesto to 
bohužel nestačilo. 

Mikulenka vítězí
Na mezinárodním atletickém 

mítinku Zlín 2008 startovala 
skupina atletů Slezanu Frýdek-
-Místek a vedli si velice dobře. 
Naprosto suverénně si počínal 
Peter Mikulenka v běhu na 3000 
m překážek. Potvrdil roli české 
jedničky na této trati a ihned 
od startu udával tempo. Svým 
soupeřům se rychle vzdaloval a 
s přehledem zvítězil s náskokem 
téměř celého kola na druhého 
Jana Bláhu z Kroměříže. Na 
stupně vítězů se probojovaly ve 
skoku o tyči žen Beáta Marková 
a Anna Šmídová na druhé a třetí 
místo. Veronika Moškořová byla 
třetí v dálce žen. V běhu na 60 
metrů žaček doběhla na druhém 
místě Kateřina Klepáčová. Všem 
blahopřejeme.

V České Třebové se ve dnech 
8. – 15. 8. uskutečnil mezinárod-
ní šachový turnaj „FIDE OPEN 
Česká Třebová 2008“. Na turnaj 
si našlo cestu 97 hráčů z 9 zemí 
Evropy. Frýdek-Místek reprezen-
tovala na turnaji členka Beskyd-
ské šachové školy mezinárodní 
mistryně Jana Jacková. 

Jana Jacková byla v turnaji 
nasazena jako hráč číslo 15 a po 
devíti odehraných kolech se mohla 
pochlubit ziskem 6,0 bodů (3 výhry 

Jana Jacková v České Třebové
+ 6 remíz). Jana obsadila celkové 
14. místo, což zhruba odpovídá její-
mu nasazení do turnaje. Pro Janu 
to byl pozoruhodný turnaj, protože 
dokázala neprohrát v žádné partii, 
ale šest remíz je na její „agresivní“ 
šachový styl neuvěřitelně mnoho. 
Přesto je jistě spokojená, protože 
mezi ženami se umístila na skvě-
lém 1. místě – gratulujeme! Také 
se může pochlubit dílčími úspěchy, 
tj. remízami v partiích s velmistry 
Maníkem a Voloshinem. 

Ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště ve dnech 8. 
- 16. srpna probíhal 6. ročník 
mezinárodního šachového 
turnaje „FIDE Open Staré 
Město 2008“. Na startu tohoto 
prestižního turnaje se sešlo 
200 šachistů z 11 zemí světa.

Je potěšitelné, že i v tak 
těžké konkurenci si naši šachis-
té ze Starého Města přivážejí 
celkový zisk 91 ELO bodů a 
„jen“ 11 ELO bodů ztráty. Nej-
větším ziskem se může poch-
lubit Karolína Langnerová + 27 
ELO bodů, Tomáš Pavelek + 25 
ELO bodů a Vojtěch Rojíček + 
11 ELO bodů. 

Získali cenné body
Konečné pořadí po 10. kole a 

bodové zisky či ztráty:
5. Rojíček Vojtěch (FIDE ELO 
2346) - 7,5 b. + 11 ELO bodů
40. Pavelek Tomáš (FIDE ELO 
1907) - 6,0 b. + 25 ELO bodů
46. Rabatin Jakub (FIDE ELO 
2096) - 6,0 b. + 4 ELO body
47. Pecha Tomáš (FIDE ELO 
2120) - 5,0 b. + 6 ELO bodů
68. Langnerová Karolína (FIDE 
ELO 1792) - 5,5 b. + 27 ELO bodů
84. Mitura Karel (FIDE ELO 
1982) - 5,0 b. + 7 ELO bodů
91. Pavelková Michaela (FIDE 
ELO 1886) - 5,0 b. + 5 ELO bodů
105. Langner Jakub (FIDE ELO 
1811) - 5,0 b. + 1 ELO bod

107. Bujnošek Tomáš (FIDE ELO 
1851) - 5,0 b. - 7 ELO bodů
109. Kubík Michael - 5,0 b. - 
výkon 1863
113. Walek Pavel (FIDE ELO 
1920) - 4,5 b. + 5 ELO bodů
120. Miturová Magdaléna (FIDE 
ELO 1885) - 4,5 b. 0 ELO bodů
135. Pečinka Ondřej - 4,5 b. - 
výkon 1847
148. Chromík Tomáš (nasazen 
č. 160) - 4,0 b. - výkon 1885
156. Nováková Vendula (FIDE 
ELO 1581) - 4,0 b. - 1 ELO bod
159. Marek Matyáš (nasazen č. 
173) - 4,0 b. - výkon 1851
169. Nováková Veronika (FIDE 
ELO 1498) - 3,5 b. - 3 ELO body

V červenci se členové Bes-
kydské šachové školy zúčastnili 
řady šachových turnajů a níže 
vás seznámíme se sportovními 
výsledky, kterých dosáhli.

„Brněnský šachový
festival 2008“ 

27. 6. - 6. 7., Brno
4. místo – Jakub Lahner

„FIDE OPEN Karviná 2008“ 
28. 6. - 6. 7., Karviná

13. místo – Kočiščák Jiří,
1. místo – M. Miturová (ženy)

„Šachový tábor“ 
1. - 10. 7., Ostravice
1. tréninková skupina 

1. Zemková Klára, 2. Vaverka 
Jan, 3. Kotrbatý Pavel,
2. tréninková skupina 

1. Kotrbatý Lukáš, 2. Štěpán 
Patrik, 3. Kuchař Matěj
3. tréninková skupina 

1. Linha Jakub, 2. Kroček 
Radim, 3. Pastor David

 „Mezinárodní mistrovství 
Slovenska“ 

Nabité šachové léto
6. -13. 7., Zvolen (SVK)

15. místo Jan Kozel
31. místo Jiří Kozel

„O krále a královnu I.“
14. 7., Frýdek-Místek (SVČ Klíč)

Kategorie do 18 let
1. Novosadová Kristýna,

1. Pecha Tomáš 
Kategorie do 14 let
1. Pavelek Tomáš
Kategorie do 10 let

1. Kaňáková Natálie,
1. Čapčuch David 
„CZECH OPEN“ 

18. - 27. 7., Pardubice
Turnaj „A“ – 339 hráčů z 35 zemí

26. Jasný Stanislav – uhrál 
normu „mezinárodního mistra“

52. Rojíček Vojtěch – uhrál 
normu „mezinárodního mistra“

140. Kočiščák Jiří
Turnaj „B“ – 385 hráčů z 30 zemí

1. Pecha T., 157. Rabatin J., 
212. Novosadová K., 253. 
Kozel Jiří, 346. Kozel Jan,

352. Pavelková M.
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Na četné dotazy občanů na konkrétní trasu obchvatu přinášíme dnes ve zpravodaji 

tuto mapu, která podává základní obrázek, kterých lokalit se výstavba dotýká.
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Jesle Frýdek-Místek, p.o., 
jakožto nestátní zdravotnické 
zařízení, fungují již od roku 
1976. Nacházejí se v místecké 
části města, na ulici Brožíko-
va č. 40, v klidové čtvrti Kola-

JESLE FM rozšiřují kapacitu a službyJESLE FM rozšiřují kapacitu a služby
říkova sídliště.

Provoz Jeslí je PO - PÁ od 
06,00 do 17,00 hodin. Zajišťuje-
me výchovnou a zdravotní péči 
dětem od 1 do 4 let věku. Kromě 
každodenní docházky stálých 

dětí nabízíme i službu „Svěřte je 
nám“, kde mají možnost rodiče 
umístit děti do 3 let věku pětkrát 
v měsíci, bez ztráty nároku na 
rodičovský příspěvek, a nebo 
děti od 3 do 4 let věku denně 
na 4 hodiny, rovněž bez ztráty 
tohoto příspěvku. Přijímáme 
děti zdravé, ale i děti vyžadující 
zvláštní péči. Kapacita zařízení 
je nyní 36 míst s pravidelnou 
denní docházkou. V těchto 
dnech se provádí rekonstrukce 
pavilonu B, který bude nově ote-
vřen v lednu roku 2009 a poté se 
kapacita Jeslí navýší na 54 míst.

O děti v jeslích pečují zdra-
votní sestry s odbornou způso-
bilostí k výkonu svého povolání. 
Jejich nedílnou součástí práce 
je činnost ve výchově dětí, která 
se prolíná během celého dne. 
Měřítkem pro nás je odbornost, 
spolehlivost, důvěra a přede-
vším uspokojování potřeb našich 
dětí. Péče o děti je cílevědomá a 
odpovídá jejich věkovým a indi-
viduálním zvláštnostem. 

Program je uspořádán do 
bloků podle zaměření – výtvar-
né, hudební, tělesné, rozumo-
vé, pracovní, mravní a estetic-
ké. Nedílnou součástí tohoto 
programu je i péče o zdraví dětí 
a posilování imunitního systému 
formou různých rehabilitačních 

metod – prvky bazální stimu-
lace, relaxace, regenerace v 
solné jeskyni. Uvádíme pár titu-
lů z naší nabídky ozdravných 
opatření – léčivá píšťalka, reha-
bilitační míče, aromaterapie, 
barevná terapie. 

Kromě výchovné a zdravot-
ní péče realizujeme pro děti 
během roku pravidelné akce 
jako například dětský karneval, 
dětský den, vánoční a veliko-
noční setkání apod. Spolupra-
cujeme s divadélkem DUO, 
které k nám přichází se svými 
pohádkami. Celoroční průřez 

života dětí v Jeslích je zdoku-
mentován na CD, které si děti 
odnášejí jako vzpomínku na 
pobyt v jesličkách. 

Rodiče, kteří mají zájem o 
naši službu, si mohou domluvit 
návštěvu v Jeslích na telefonním 
čísle 558 432 585 nebo si vše 
podstatné o nás přečíst na inter-
netových stránkách www.jesle-
fm.cz. Již nyní je zahájen zápis 
nových dětí do právě rekonstru-
ujících se prostorů pavilonu B, 
jejichž dveře budou otevřeny od 
ledna 2009. 
Dagmar Zemanová, ředitelka 

Adresa: Lidový dům,
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 449
e-mail:
 klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Web: www.fm.charita.cz

Klub Nezbeda je nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež, 
pojem „nízkoprahový“ v tomto 
případě znamená maximálně 
přístupný pro cílovou skupinu. 
Klub je otevřen pro děti a mlá-
dež v optimální době, na místě, 
které není daleko od jejich byd-
liště, a vstup je umožněn všem, 
kteří mají zájem klub navštěvo-
vat, účastnit se aktivit, akcí a 
využívat služeb. Jediným ome-
zením je věk 6 až 15 let.

Pro pobyt v takovémto zaříze-
ní není potřeba registrace nebo 
zaplacené „vstupné“. Stačí jen přijít 
a zapojit se do některých z nabíze-

Co nabízí mládeži KLUB NEZBEDACo nabízí mládeži KLUB NEZBEDA
ných činností nebo jen tak posedět 
a popovídat si se svými vrstevníky. 
Každý, kdo klub navštěvuje, má 
také možnost svěřit se vedoucím 
klubu se svými osobními problémy 
a požádat je o pomoc.

Klub byl založen v červenci 
roku 1999 z nadšení několika lidí 
– dobrovolníků. Ti připravovali 
pro děti, které trávily svůj volný 
čas o prázdninách ve městě, 
volnočasové akce a aktivity. 

Jako klubovna byla k dispozici 
jen malá zasedací místnost Lido-
vého domu, pár stolních her, míč, 
balíček papírů a krabice s pastel-
kami. Ani tyto skromné podmínky 
neodradily dospělé „vedoucí“ a 
děti, které do klubu přišly. Všichni 
měli chuť něco podnikat, nenudit 
se a hlavně něco pěkného a taky 
dobrodružného prožít. Společně 
se jim to podařilo. Nakonec byl o 

klub ze strany 
dětí i jejich rodičů 
takový zájem, že 
ve své činnosti 
pokračoval i po 
prázdninách.

Během škol-
ního roku však 
aktivity probíha-
ly v odpoledních 
hodinách.

Ročně se 

vystřídá v klubu kolem 100 dětí 
– některé chodí pravidelně, jiné 
přijdou jen občas.

Co Klub Nezbeda nabízí?
Hry a soutěže
Soutěže a hry v klubu orga-

nizujeme tak, aby dostali šanci i 
ti, kteří bývají jindy až na „konci“ 
řady. Neoceňujeme dravost, ale 
originalitu, vnímavost, spoluprá-
ci s ostatními a také snahu.

Jsou to proto soutěže výtvar-
né, hudební, taneční nebo v 
netradičních disciplínách, které 
si mohou děti navrhovat samy. 

Diskuse
S dětmi diskutujeme hodně, 

často a rádi – je to součást a potře-
ba naší denní práce. Některým 
tématům se chceme však věnovat 
společně a obšírněji. „Debatní a 
diskusní odpoledne“ jsou tak spo-
jena s prožitkovým programem 
– scénky, kreativní vyjádření se k 
problému, povídání, hry.

Výtvarno
Cílem této činnosti není jen 

kreslení, malování nebo „vyrábě-
ní“ z rozličných materiálů a různý-
mi technikami. Děti se touto for-
mou zdokonalují ve své zručnosti, 
trpělivosti, kreativitě i spolupráci.

Sportovní akce a aktivity
„Sportování“ patří k oblíbeným 

aktivitám. Je pro děti výborným 

prostředkem k odreagování se 
po celodenním sezení ve škol-
ních lavicích, ale také bezpečnou 
formou poměření si vlastních sil 
v rámci daných pravidel. Děti si 
při hrách prověřují schopnost 
spolupráce, vedení družstva, 
dodržování disciplíny a hry fair 
play. Sportovat chodíme na hřiš-
tě nebo do tělocvičny 4. ZŠ.

Jednodenní výlety, výpravy 
a vícedenní víkendové akce

Jedná se nejen o poznávání 
okolí a různých míst v regionu i 
mimo něj. Jsou to zejména prožit-
kové aktivity, které jsou vždy vel-
kým přínosem jak pro děti, tak pro 
vedoucí, neboť se tak můžeme 
zase poznávat i v jiných situacích. 
Tyto akce pořádáme průběžně 
během celého roku – tedy o 
prázdninách a ve školní rok.

PC místnost
Ke klubovně patří také PC 

místnost, i když se nachází v jiné 
části budovy. 

Děti si zde mohou doplnit a 
rozšířit své dovednosti na PC zís-
kané ve škole i zahrát hry, které 
rozvíjí jejich postřeh, kreativitu, 
nápaditost i logické myšlení 
nebo si vyhledat zajímavé infor-
mace z různých oblastí a oborů.

Děti v klubu mohou také 
využít možnost doučování a pra-
videlné přípravy do školy.

Všechny činnosti, které v klu-
bu s dětmi provozujeme, slouží 
nejen pro jejich pobavení a zába-
vu, ale zároveň jsou nedílnou 
součástí a nástrojem pro usku-
tečňování sociálních služeb.

Mgr. Alena Kopidolová, 
vedoucí klubu
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Sportovní klub Skalický dvůr
adresa: Skalice 77,
Frýdek-Místek 10
telefon: 602708697
E-mail: skalicky.dvur@atlas.cz
Web: www.skalickydvur.wz.cz

Nevýkonnostní a turistický 
jezdecký klub 

Určeno pro všechny, kdo mají 
zájem a přátelský vztah ke 
koním, jiným zvířatům a přírodě.
Věk: cca od 10 let
Cena: členské příspěvky dle 
stanov
Místo: Skalice 77, jízdárna (v 
dosahu MHD)
Přihlášení: nové členy přijímáme 
od 1. 9. do 30. 4.

TJ VOLTIŽ Frýdek - Místek
adresa: 739 43 Staříč 587
telefon: 777 944 377
E-mail: xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltiz-fm.firemky.cz

Voltiž
Gymnastické cvičení dětí na koni
Věk: 6-12
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: jízdárna Nové Dvory Frý-
dek – Místek 2 x týdně, sokolov-
na Frýdek-Místek 1 x týdně
Přihlášení: Telefonicky, mailem, 
každou středu v sokolovně ve 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Frýdku od 18 do 19 hod.
SK Taekwondo Frýdek-Místek
adresa: Kozlovice 200
telefon: 604 256 521
E-mail: 
 taekwondofm@centrum.cz
Web: www.sktkd.info

TAEKWONDO 
Věnujeme se korejským bojo-
vým uměním Taekwondo WTF 
a Hapkido.
Věk: od 6 let
Cena: 300 Kč měsíčně
Místo: 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
út: 17:15-18:15, čt: 18:00-19:00 
od října.
Přihlášení: od října 2008 v místě 
tréninku nebo tel.: 604 256 521

NUNCHAKU
Tréninky se zbraní nunchaku. 
Jednoruč, obouruč, kombinace, 
sestavy. Možnost zkoušek v ČR.
Věk: od 7 let
Cena: 150 Kč/měsíčně
Místo: Sokolovna,
Novodvorská 667
Přihlášení: pondělí od 19:00 do 
20:00 od října 2008 v místě tré-
ninku nebo tel.: 604 256 521

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

adresa: SDH Lískovec,

K Sedlištím 370
telefon: 
Čerňáková Šárka - 737 335 161,
Straková Dana - 604 349 015. 
E-mail:
  sarka.cernakova@seznam.cz

Mladí hasiči
Zapojení do celoroční postupo-
vé hry PLAMEN se zaměřením 
na požárně-sportovní disciplíny 
(Závod požárnické všestran-
nosti, požární útok s vodou a 
CTIF, štafety požárních dvojic, 
4x60m,CTIF) vzdělávací oblast 
– získávání první odbornosti 
mladého hasiče (preventista, 
kronikář, strojník, cvičitel, velitel), 
kulturní a společenská činnost.
Věk: 6 – 15 let
Cena: 150 Kč/členský příspěvek
Místo: Hasičská zbrojnice Lísko-
vec (lze dojet MHD č. 5)
Přihlášení: první schůzka po 
prázdninách 5. 9. – v době 
schůzky, které se konají pra-
videlně každý pátek v době od 
15.45 hod. do 18.00 hod.

Flash TJVP Frýdek-Místek 
– dětský aerobik

E-mail:
 sarka.cihalova@centrum.cz
Web: www.flashaerobik.cz

Flash TJVP Frýdek-Místek 
– dětský aerobik

Věk: děti 6-15 let
Místo: 9. ZŠ
 pondělí – čtvrtek 18:00 - 20:00
Přihlášení: první informační 
schůzka pro rodiče 26. 9. v 
18:00 na 9.ZŠ v tělocvičně
Plavecký oddíl Frýdek-Místek
adresa: Novodvorská 3067,
738 01 Frýdek-Místek
telefon: 
Ličmanová Iveta 608 75 18 47, 
Polachová Martina 723 439 914, 
Šimková Michaela 739 572 685 
E-mail: I.Licmanova@centrum.cz,
 M.Polachova@centrum.cz
- přípravka – základní plavecký 
kurz (děti od 5 let)
- zdokonalovací pl. kurz (všech-
ny styly) + vypilování pro závod-
ní plavání
- dálkové plavání
- zdokonalování plavání a pří-
pravka vodní póla (podle počtu 
zájemců)
Podle počtu dětí a zájmu přizpů-
sobíme naše aktivity.
Pokud budou děti šikovné a 
rády by měřily síly s jinými dět-
mi, je možnost domluvy závodů 
i v zahraničí. Máme tři zkušené 

bývalé plavce jako trenéry. Pro-
tože jsme začínající oddíl, plánu-
jeme 1x, max. 2x týdně tréninky 
na bazéně při 11. ZŠ a na bazéně 
v Místku. Budeme trénovat i na 
otevřené vodě, doprovodné loď-
ky máme k dispozici. Vezmeme i 
starší děti, které rády plavou. Se 
všemi trenéry jsme se shodli, na 
tom, že náš oddíl nebude „drilový“, 
vztah k vodě je o pocitu z vody a 
citu pro vodu. A jestli budou mít 
děti rády vodu v dospělosti a 
pochopí, že je to obrovský způsob, 
jak se odreagovat, jak zvládnout 
problémy a krize v životě, jak najít 
cílevědomé kamarády a budou se 
cítit u nás dobře, máme vyhráno. 
Přijmeme jakoukoliv radu, nápad 
od kohokoliv. Prosíme laskavě i o 
jakoukoli pomoc a dar, aby mohly 
děti více trénovat. 
Věk: od 5 let do 100 let (plavat i 
dálkově může každý)
Cena: 500 Kč měsíčně (při 1 
hod. týdně) + 1x ročně oddílový 
příspěvek (250 Kč)
Místo: Bazén při 11. ZŠ – každý 
pátek od 15 hodin (osobně od 
12. září)
Přihlášení: možnost využít e-
mail, telefon, přijít osobně

Beskydy Sound proslavil Frýdek-MístekBeskydy Sound proslavil Frýdek-Místek
(Pokračování ze strany 1)

„Ve Frýdku-Místku vůbec poprvé 
vystoupila kapela, kterou lze považovat 
za skutečnou legendu historie populární 
hudby. Jsem rád, že se to povedlo zorga-
nizovat a akce měla úspěch. Určitě bude-
me chtít i v příštím roce něčím překvapit, 
obecně chceme Beskydskému Veselétu 
vštípit ještě trochu jiný duch, ale víc bych 
v tuto chvíli ještě neprozrazoval,“ hodnotil 
Petr Rafaj, předseda pořádajícího Regionu 
Beskydy, který akci připravoval ve spolu-
práci s Beskydským informačním centrem 
a Statutárním městem Frýdek-Místek.

Město pracuje na převodu Město pracuje na převodu 
fotbalového areálu Stovkyfotbalového areálu Stovky

(Pokračování ze strany 1)
Věřím, že se na nich brzy domluvíme, 

aby navrhovaná verze smlouvy byla přija-
telná pro oba subjekty, a z právní roviny se 
vše již bude moci dát k debatě politické.“

Jaký by pak byl další postup?
„Vše se začne projednávat v komi-

sích, v majetkové a sportovní, pak se k 
věci vyjádří rada města a ke konci roku 
může definitivně rozhodnout zastupitel-
stvo. Platí to, že od 1. ledna 2009 chtějí 
mít obě strany jasno. Je to ideální i z hle-
diska účetního a ekonomického.“

A lze již avizovat, jaký město zaujme k 
nabídce postoj?

„Já za sebe samozřejmě říkám, že ano 
– areál vzít musíme. Víme, že ve městě 
prakticky nemáme žádnou jinou alterna-
tivu hracích ploch, takže kdyby stávající 
majitel areál prostě uzavřel, tak najed-

nou tři sta dětí nemá kde fotbal provozo-
vat. To se nebavím o týmu mužů, který 
láká do ochozů stále více lidí. Můj hlas 
je ale pouze jeden ze čtyřiceti, o osudu 
areálu musí rozhodnout nadpoloviční 
většinou zastupitelstvo města.“

Ta situace je podobná jako svého času 
u hokeje.

„Ano s víceúčelovou sportovní halou 
to bylo podobné. Museli jsme vzít v 
potaz, že se jedná o dominantu města, 
která skýtá zázemí pro mnoho mladých 
sportovců. A jestliže malí hokejisté by 
ještě za cenu velkých obětí především 
rodičů mohli fungovat v jiných hokejověj-
ších městech, tak u fotbalu je ta situace 
specifická v tom, že se fotbal masově 
hraje prakticky všude a bylo by náročné, 
aby okolní týmy tolik malých fotbalistů 
vůbec vstřebaly.“                            (pp)

Alphavillem potěšení publika nekon-
čilo, ještě ve festivalovém menu zůstala 
česká kytarovka Clou a třetí ročník fes-
tivalu uzavřela česká Francouzka Iva 
Frühlingová, která přijela do Frýdku-Míst-
ku místo Pehy. Další vrchol ze Slovenska 
se nepovedlo realizovat kvůli nepříjemné 
příhodě bubeníka Martina Migaše, který 
se po kousnutí klíštěte dostal do váž-
ného zdravotního stavu. „Ivě patří velké 
poděkování, málokdy se podaří koncert 
domluvit během jedné hodiny a navíc tři 
dny před akcí,“ byl rád za vytržení trnu z 
paty Milan Anděl.                              (pp)
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Vážení občané,
s účinností od 1. 10. 2008 

dojde ze strany České pošty ke 
změně způsobu obsluhy občanů 
obce Skalice. 

Obslužnost občanů od 1. 10. 
2008 bude zajištěna následují-
cím způsobem:

• Listovní a balíkové zásilky 
budou doručovány standardním 
způsobem, dodávání zásilek 
bude zajišťovat motorizovaný 
doručovatel.

• V případě neúspěšného 
pokusu o doručení a zanechání 
výzvy k vyzvednutí budou zásilky 
ukládány a připraveny k vyzved-
nutí na poště Frýdek-Místek 1 
(pošta na ul. Sadové). S ohle-
dem na potřeby klientů je možné 
dojednat ukládání zásilek na poš-
tě jiné, např. v Dobré. Telefonicky 
na poště Frýdek-Místek 1 lze také 
požádat o bezplatné opakované 
doručení zásilky nebo o přesmě-
rování již uložené zásilky na jinou 
ukládací poštu.

• Občané, kteří si na poště 
ve Skalici vyzvedávají důchod, 
si v měsíci září, při vyzvednu-
tí důchodu, zvolí způsob jeho 
výplaty pro další měsíce z násle-
dujících možností:

- doručení důchodu doručo-
vatelem do místa bydliště

- převod důchodu na bankov-
ní účet 

- odnos z vybrané okolní pošty
Telefonicky na ukládací poště 

lze požádat o bezplatné opa-
kované doručení důchodu. U 
důchodů, které se v současné 

době již doručují, se nic nemění.
• Podání všech druhů zásilek 

lze realizovat prostřednictvím 
motorizovaného doručovatele 
přímo v místě vašeho bydliště. 
Kromě toho jej bude možné 
zastihnout u Kulturního domu v 
pracovní dny mezi 9.00 – 9.30 
hod. Doručovatel bude rovněž 
vybaven tiskopisy nutnými k 
podání zásilek (podací lístky, 
poštovní poukázky), poštovními 
známkami, obálkami, atd.

• Těm občanům, kteří by měli 
zájem, lze prostřednictvím doru-
čovatele dodávat noviny a časo-
pisy dle výběru

Nejblíže otevřené pošty:

Pošta Frýdek-Místek 1,
tel: 558 404 211

Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 – 18.00 hod
So 8.00 – 12.00 hod

Pošta Dobrá,
tel: 558 641 884

Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 – 11.00 hod
 13.00 – 18.00 hod

Pošta Raškovice,
tel: 558 692 402

Otevírací doba: 
Po-Pá 8.00 – 10.00 hod
 14.00 – 16.00 hod
 (pondělí do 16.30 hod)
Bližší informace k poštov-

ním službám Vám rádi poskyt-
neme na bezplatné infolince 
České pošty: 800 104410.  
Česká pošta, s.p.

ZMĚNA ZPŮSOBU OBSLUHY KLIENTŮ 
POŠTY FRÝDEK-MÍSTEK 10 (Skalice)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory, může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, velko-
objemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a 
ostatní odpady: mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, zbytky 
barev, laků, ředidel, televizory, 
obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporá-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
ky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, video-
rekordéry, telefony a ostatní 
domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 9. - 11. 9.
U krytého bazénu 16. - 18. 9.
U Kauflandu 23. - 25. 9.
U Billy  2. - 4. 9., 30. 9. - 2. 10.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

Dovolujeme si připome-
nout, že splatnost těchto 
poplatků na II. pololetí roku 
2008 je do 30. 9. 2008. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, ale i v hotovosti na finančním 
odboru Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční č.p. 1148, 
oddělení místních daní a poplat-
ků, přízemí budovy.

V - využití odpadů
Odpady vznikají při každé lidské 

činnosti a se zvyšující se životní 
úrovní jejich podíl roste. Chceme-
-li držet krok s ostatními vyspělými 
zeměmi, musíme zavádět také 
odpovídající systém nakládání 
s odpady. Na prvním místě je to 
zabránění vzniku odpadu. Pokud 
to nelze, pak je to materiálové 
či energetické využití a teprve 
pak následuje odstranění odpa-
dů skládkováním. Z denní praxe 
víme, že pro usnadnění recyklace 
odpadů je zaveden v našem měs-
tě oddělený sběr plastů, papíru, 
nápojových kartonů, skla, a to do 
sběrných nádob k tomu určených. 
Ve sběrných dvorech a mobilní 
sběrně pak sbíráme použitá elek-
trozařízení (zpětný odběr), bio-
odpad (tráva, listí, ořezané větve 
apod.), nebezpečný odpad (léky, 
barvy, lepidla, oleje, chemikálie 

apod.), objemný odpad (nábytek, 
sanitární keramika, koberce apod.). 
Teprve co nezařadíme mezi výše 
uvedené, patří do kontejneru na 
komunální odpad.

Zabránit vzniku odpadů 
mohou jak výrobci, tak i spotře-
bitelé. Občan se může například 
rozhodnout k nákupu většího 
balení a tím snížit množství oba-
lového materiálu, velmi levné 
zboží se také často brzy stane 
odpadem a smysl má i šetření 
elektřinou, při jejíž výrobě vzniká 
obrovské množství odpadů.

Materiálové využití odpadů 
je popsáno v celé řadě osvěto-
vých materiálů. Z plastů se dobře 
recyklují PET láhve, horší už je to 
u směsných plastů. Papír a sklo 
se recyklují také poměrně dobře. 
Z nápojových kartonů lze vyrábět 
stavební izolační desky, z elektro-

zařízení se v odborných firmách 
vytěží kovy, velkoobjemový odpad 
je možno dále upravit na palivo, 
bio-odpady se kompostují. Zbývá 
směsný komunální odpad, který 
je dosud ukládán na skládku. V 
budoucnu po dobudování Krajské-
ho integrovaného centra pro naklá-
dání s komunálními odpady budou 
tyto odpady také energeticky využi-
ty. Komunální odpad v sobě skrývá 
totiž přibližně tolik energie, kolik ho 
má hnědé uhlí. Využívání odpadů 
má ovšem kromě ekologického 
hlediska také aspekt ekonomický. 
V tržním hospodářství má smy-
sl vyrábět druhotnou surovinu z 
odpadů jen do té míry, pokud ji lze 
uplatnit na trhu. To je také kritérium 
pro rozhodování, zda odpad mate-
riálově využít, nebo z něj získat ale-
spoň energii, nebo jej nechat bez 
užitku ležet na skládce.

Vydání Průkazu profesní 
způsobilosti řidiče na základě 
platného Osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti 
řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, kte-
rý je držitelem platného osvěd-
čení profesní způsobilosti řidiče 
(OPZŘ) vydaného podle části 
páté zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění platném před 1. 4. 2008. 
Osvědčení musí být platné v den 
podání žádosti. 

Žádost je povinen řidič podat 
v období od 1. 4. 2008 do 1. 10. 
2008, pokud platnost osvědčení 
nekončí dříve. V případě podá-
ní žádosti po 1. 10. 2008 nelze 
PPZŘ vydat.

Ke dni podání žádosti musí 
mít řidič platné OPZŘ a být 

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
držitelem řidičského oprávně-
ní alespoň některé ze skupin 
nebo podskupin uvedených v § 
46 zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 374/2007 Sb. 
(C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, 
D1+E). PPZŘ nelze vydat např. 
řidiči, který je držitelem pouze 
ŘO skupiny B!

Přezkoušení z odborné způ-
sobilosti řidičů podle § 48 záko-
na č. 247/2000 Sb., ve znění 
platném do 31. 3. 2008 (tzv. 
„prodlužování osvědčení“) bylo 
možné provádět pouze do 31. 
3. 2008. Pokud řidič předloží, že 
byl přezkoušen nebo proškolen 
ve smyslu tohoto ustanovení 
zákona po 31. 3. 2008, nelze 
toto přezkoušení ani proškolení 
považovat za platné.

Upozornění na splatnost poplatku 
za komunální odpad a ze psů

Při platbách v hotovosti na 
finančním odboru je nutno počí-
tat s delší čekací dobou.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00- 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.
Upozorňujeme občany, že 

mimo tyto hodiny nelze záležitos-
ti místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit. 

Pneumatiky patří mezi ty 
odpady (výrobky), u nichž stano-
ví zákon o odpadech povinnost 
zpětného odběru. Tato povinnost 
je dána právnickým osobám nebo 
fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání (dále jen „povinné 
osoby“), které pneumatiky vyrábí 
nebo uvádí na trh. Povinné osoby 
musí zajistit, aby byl spotřebitel 
informován o způsobu zpětné-
ho odběru, tedy kde je možné 
použité pneumatiky bezplatně 
odebrat. Frýdecká skládka, a.s. 
není povinnou osobou ve smyslu 

Odpady, které nepatří na sběrný dvůr ani k popelnicím
zákona o odpadech a není povin-
na zajišťovat bezplatný zpětný 
odběr těchto výrobků. V našem 
městě a okolí jsou povinnými oso-
bami ve smyslu zákona o odpa-
dech autoservisy, pneuservisy 
a prodejny pneumatik. Ukládání 
pneumatik na skládku je z důvo-
dů rizika požáru skládky zakázá-
no, a proto je Frýdecká skládka, 
a.s. může odebírat jako odpad a 
následně předávat odborným fir-
mám k dalšímu využití. V takovém 
případě se však nejedná o bez-
platný zpětný odběr, ale o službu, 

za kterou je nutno zaplatit. Občan 
může rozhodnout, jak s pneumati-
kami naloží. Buď využije možnosti 
bezplatného zpětného odběru 
u těch osob, kterým to ukládá 
zákon, nebo je odevzdá za peníze 
jako odpad na Frýdeckou sklád-
ku, a.s. přímo v areálu skládky na 
Panských Nových Dvorech. 

Na sběrných dvorech ani v 
mobilních sběrnách se pneumatiky 
nebudou přijímat. Pokud se týče 
dalšího využití opotřebených pne-
umatik, jsou využívány jednak k 
energetickému využití v cementár-
nách, rozvíjí se také mechanicko-
-fyzikální zpracování starých pneu-
matik – regranulát k nejrůznějšímu 
využití jako přísada do asfaltových 
směsí, drenážní prvky apod.

Rádi bychom se zmínili ještě 
o stavebním odpadu, který vzni-
ká při rekonstrukcích domů a 
bytů. Povinností každého obča-
na je zajistit si jeho odstranění 
na vlastní náklady. Tento odpad 
rovněž nepatří na sběrné dvory 
ani k popelnicím. Je odebírán 
za úplatu na skládce nebo na 
recyklačním dvoře.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor vnitřních věcí, oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokla-
dů, oznamuje veřejnosti, že z 
důvodu technologické odstávky 
(související s přechodem na jiné 
technologie centrálních databá-
zí) v době od pátku 5. září do 
neděle 7. září nebude v provo-
zu systém evidencí cestovních 
dokladů a občanských průkazů.

Odstávka informačního systému cestovních 
dokladů a občanských průkazů dne 5. září

Dne 5. září nebude možné 
přijímat žádosti o občanské prů-
kazy a cestovní doklady, ani pře-
dávat vyhotovené doklady. 

Omezení provozu je nezbyt-
né pro přípravu nových služeb v 
rámci eGovernmentu. Jedná se o 
první přípravný krok k vybudování 
budoucího základního centrálního 
registru obyvatel. Systém bude 
po překlopení nejen modernější, 
ale i spolehlivější a rychlejší.

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení

na místo
vedoucího oddělení účtárny

finančního odboru Magistrátu 
města Frýdku-Místku.

Bližší informace najdete na 
úřední desce

Magistrátu města Frýdku-Místku
nebo na internetových

stránkách města.
www.frydekmistek.cz

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výměny 
občanských průkazů, která se 
vztahuje na všechny typy občan-
ských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, které byly vydány 
do 31. prosince 2003. Povinná 
výměna je zdarma.

O výměnu dokladů je nezbyt-
né požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny občany, 
kterých se tato povinná výměna 
týká, aby tak učinili již nyní a 
nečekali až na konec stanovené 
lhůty. Předejdou tak nepříjem-
nostem, které jsou s nesplně-
ním povinnosti vyměnit si včas 
občanský průkaz spojené. 

Povinná výměna se nevzta-
huje na občanské průkazy vyda-
né občanům narozeným před 1. 
lednem 1936, pokud v nich není 
doba ukončení platnosti vyzna-
čena konkrétním datem a všech-
ny údaje uvedené v občanském 

průkazu jsou aktuální.
Dále není třeba měnit občan-

ské průkazy se strojově čitel-
nými údaji (zelené karty), které 
byly vydány do 31. 12. 2003. 
Tyto doklady platí po dobu v nich 
uvedenou.

Žádost o vystavení občan-
ského průkazu můžete ve Frýd-
ku-Místku podat na oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Palackého 115 (2. NP, přepáž-
kové pracoviště). Informace o 
platnosti vydaných občanských 
průkazů získáte také v kancelá-
řích č. 252 a č. 251).

Úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů:
pondělí a středa 08:00 – 17:00
čtvrtek 08:00 – 15:00

Vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme na telefonních číslech 
558 609 455 nebo 558 609 458.

Povinná výměna občanských průkazů
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Nabídka pohybových, tanečních a jazyko-
vých kurzů pro děti i dospělé pořádaných 

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK
– začátečníci, pokročilí

ČCHI-KUNG – zdravotní cvičení
TAI-ČI

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO SENIORY
FIT BALL

TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ RYCHLOKURZ PRO DOSPĚLÉ

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – začátečníci

SALSA
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

COUNTRY TANCE PRO DĚTI
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ

STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI
STEPOVÝ TANEC PRO DOSPĚLÉ

JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk
Německý jazyk

Ruský jazyk
Francouzský jazyk 

Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. čís-
lech 558 432 011, 775 222 709 p. Kateřina Kuba-
lová, e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

Výstava:
1. - 30. září – chodby Národního domu

Žijeme svobodně nebo na okraji společnosti?
Výstava fotografií I. Vebra

Připravujeme:
16. října v 19 h – Kino Petra Bezruče

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Koncertní vystoupení složené z největších 

hitů 60. - 80. let,
Kdo vchází do tvých snů, Stín katedrál, Dr, 

Dam, Di Dam, Čaroděj Dobroděj, Ša-la-la-la-
li, Chrám sv. Víta, Massachusetts, Lékořice aj.

Vstupné: 250 a 200 Kč
Divadelní předplatné sezona 2008/2009

Vážení a milí přátelé divadla, 
koncem září začíná již šestá divadelní sezó-
na 2008/2009 a nabídka předplatného je 
rozdělena jen do dvou skupin. Skupinu C 
jsme z důvodu malého diváckého zájmu, ale 
i z důvodu ekonomického byli nuceni zrušit. 
Skupiny A a B jsme rozšířili o jedno předsta-
vení, dramaturgicky přiblížili a jsme přesvěd-
čeni, že i umělecky zkvalitnili. Představíme 
vám i nové divadelní společnosti. Po pěti 
letech musíme upravit cenu předplatného 
– zvýšení DPH, dopravy a ubytování.
Děkujeme Vám za diváckou přízeň v minu-
lých sezónách a přejeme Vám mnoho pří-
jemných zážitků.       Jan Opěla, dramaturg

Předplatitelská skupina A
7 představení

cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení
cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty: od 25. srpna do 12. září 08
Pro nové zájemce: od 15. do 26. září 2008
Změna programu vyhrazena!

Sviadnovské Babí léto
Tabák – Kabát Revival

Pátek 5. 9. u obecního úřadu
19:00 - 02:00 hodin

Přijďte posedět, poslechnout
známé pecky,

zatancovat a zapařit.
Občerstvení, parket,

pódium a posezení zajištěno.
Srdečně zve Obec Sviadnov 

ve spolupráci s MO ČSSD Sviadnov.

5. 9. pátek STOUNDRUM-SPECIAL OPE-
NING
PRVNÍ PÁRTY SEZÓNY: DJS: WOJTIS-
HREK, BEATY, RON-X, LOFI, BEAT, SHMI-
DO, SPECIAL SOUND, LIGHTS, VIDEO-
PROJECTION
6. 9. sobota METALOVÁ VICHŘICE
PRVNÍ METALOVKA SEZÓNY A DJS RAVY 
A ESTET VÁS PO PRÁZDNINÁCH OPĚT 
UVEDOU DO REALITY POŘÁDNÉ MUZIKY
8. 9. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
10. 9. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
11. 9. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ HUDBA, 
KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍTE
12. 9. pátek HIP-HOP PÁRTY
PRVNÍ HIP-HOP PÁRTY SEZÓNY, LIVE: SEK-
TOR 3, DJS BURCHAK, BJALY, SHUPSTA 
13. 9. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ BARUCHA A STARÉ DOBRÉ HITY 
OPĚT V NOVÉ SEZÓNĚ
15. 9. pondělí  N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
17. 9. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
18. 9. čtvrtek F-MCITY PARTY
NEPRAVIDELNÁ ČTVRTEČNÍ HIP-HOP 
POSLECHOVKA, DJS BURCHAK, BJALY, 
SHUPSTA

19. 9. pátek FATAL TERROR FACTORY-
LIVE
DJS: TEMPER D (UK)!!!KANO (UK)!!!, 
ELVIS (EXDUST), MOREBEAT (CITRUS), 
MARIO, MC COREHARD, SPECIAL SOU-
ND, LIGHTS, VIDEOPROJECTION
20. 9. sobota MADFALLS + GUEST - 
KŘEST
PRVNÍ KONCERT NOVÉ SEZÓNY, KŘEST 
DESKY MADFALLS (PUNKROCK, F-M) 
„CATCH! THIS“, SUPPORT:CRIMINAL 
COLECTION (PUNKROCK), GENERACE 
(PUNK), BAD JOKE (CROSSOVER-ROCK)
22. 9. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 9. úterý LENKA DUSILOVÁ – LIVE
PO DLOUHÉ DOBĚ JE DUSILENKA OPĚT 
VE STOUNU A PŘIVÁŽÍ S SEBOU AME-
RICKÉ MUZIKANTY
24. 9. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
25. 9. čtvrtek ALEŠ BRICHTA BAND-LIVE
OSOBNOST ČESKÉHO ROCKU POPR-
VÉ VE STOUNU, SUPPORT: ORCHIDEA, 
RYGOL(F-M)
26. 9. pátek H16!!!-NEW ALBUM
OPEŤ H16 V TVOJOM KLUBE, TERAZ S 
NOVÚ PLATŇU, AKCE MĚSÍCE!!!!! DJS: 
BURCHAK,SHUPSTA,BJALY….
27. 9. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ BARUCHA A HITY CO TĚ BUDOU 
BAVIT
29. 9. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!

Akce:
Čtvrtek 11. září v 19.00 h

Těšínské divadlo
Alois a Vilém Mrštíkové

MARYŠA
Předplatitelská skupina FMA

vstupné: 90 a 50 Kč (důchodci, studenti)
(prodej vstupenek hodinu před začátkem 

představení)
Pátek 12. září od 13.00 h, 
sobota 13. září od 9.00 h 
BESKYDSKÝ JEŠTĚR 

28. ročník celostátní soutěže filmových 
amatérů

Neděle 28. září v 19.00 h
Studio Dva Praha

Miro Havran
VŠE O ŽENÁCH

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že 
všechno ví, a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž se 

každá představí v pěti rolích v rytmu songů 
šedesátých let 20. století.

Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová, Michal Slaný/Ján Jackuliak.

Režie: Jana Janěková
Předplatitelská skupina A

vstupné: 400, 380 Kč (doprodej)
Kino

Čtvrtek 4. 9. v 19.00 hod.
SMRT ON-LINE/USA

Kriminální thriller o počítačové kriminalitě 
upoutá pohledem do zákulisí jak delikventů, 

pohybujících se počítačovými sítěmi, tak i 
státních orgánů bojujících proti nim.
Pátek 5. - neděle 7. 9. v 17.00 hod.

WINX CLUB – Výprava do ztraceného 
království/Itálie

Italská animovaná fantasy pohádka před-
staví šestici přítelkyň z vílí akademie, které 

se vydávají na nebezpečnou výpravu.
v 19.00 hod. /GONE BABY GONE/USA

Provokativní a komplikovaný thriller je režijním 
debutem oscarového Bena Afflecka a sleduje 

příběh jednoho pohřešovaného děvčátka.
Středa 10. 9. v 17.00 a 19.30 hod.

AKTA X: Chci uvěřit/USA
Agenti FBI Mulder a Scullyová opět v akci! 

Film navazuje na televizní seriál.
Pátek 12. - sobota 13. 9. ve 20.00 hod.

SEX VE MĚSTĚ/USA
Milostné eskapády čtveřice Newyorčanek z 

původního televizního seriálu pokračují.
Středa 17. 9. v 19.00 hod. a čtvrtek 18. 9. 

v 17.00 hod.
OKO BERE/USA

Pět studentů, jeden skvělý plán a Las 
Vegas na lopatkách. V hlavních rolích Kate 

Bosworth a Kevin Spacey.

Čtvrtek 18. 9. v 19.30 hod.
CLONA/USA

Americký horor na asijský způsob o fotogra-
fovi pracujícím v Tokiu. Nejprve fotografoval 

první, pak druhou. Ale to už ta první byla 
mrtvá a nechtěla se s tím smířit.

Pátek 19. – neděle 21. 9. v 16.00 hod.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN/USA
Druhý díl úspěšné fantasy ságy o kouzelné 

zemi podle knihy C. S. Lewise. 
v 19.30 hod. /WANTED/USA

Angelina Jolie v akčním snímku podle 
komiksové předlohy, zčásti natáčeném i v 

České republice.
Středa 24. 9. v 19.00 hod.

SOUDNÝ DEN/VB 
Futuristický akční thriller z Velké Británie o sna-
ze zachránit lidstvo před zhoubnou nákazou.

Pátek 26. – sobota 27.9. 
v 16.30 hod. / LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem.
v 19.00 hod. /NEUVĚŘITELNÝ HULK/USA
Po pěti letech se vrací zfilmovaný komiks 
na plátna kin. Tentokrát s tváří Edwarda 

Nortona v režii Louise Leterriera.
FILMOVÝ KLUB

Pondělí 1. - středa 3. 9. v 19.00 hod.
BATHORY/ČR

Historický velkofilm o životě Alžběty 
Bathory, která byla největší vražedkyní v 

dějinách lidstva.
Pondělí 8. 9. v 19.00 hod.

HANK AND MIKE/Kanada, USA
Absolutní úlet tohoto léta. Tragikomedie o 

dvou nezaměstnaných, kteří si našli zvláštní 
práci – jako velikonoční zajíčci.

Úterý 9. 9. v 19.00 hod.
CASABLANCA/USA

Legendární drama ověnčené třemi Oscary s 
H. Bogartem a I. Bergman v hlavních rolích, 
odehrávající se na pozadí 2. světové války.

Pondělí 15. 9. v 19.00 hod.
Ozvěny LFŠ: RENÉ/ČR

Celovečerní dokument o 20 letech autentic-
kého osudu českého kriminálníka.

Úterý 16. 9. v 19.00 hod.
Hudební film: COMMITMENTS/Irsko,VB
Film sleduje radostný vzestup a následný 
pád irské soulové kapely, která se snaží 

vymanit z dělnické třídy v Dublinu.
Pondělí 22. 9. v 19.00 hod.

Ozvěny LFŠ: DOKONALÝ TRIK/USA
Napínavý a vzrušující thriller plný magie a 
rafinovanosti z prostředí Londýna přelomu 
19. a 20. století. Nominace na dva Oscary.

Úterý 23. 9. v 19.00 hod.
Klub náročného diváka: SLADKÝ 

ŽIVOT/Itálie
Fellini se ve svém mistrovském díle nechal 

unést atmosférou konce 50. let. Novinář sle-
duje skandály, účastní se divokých večírků 

ve vilách bohatých známých.
Pondělí 29. 9. v 19.00 hod.

Ozvěny LFŠ: STRACH(Y) ZE TMY/Francie
Šest ze současných nejlepších fran-

couzských výtvarníků a animátorů oživilo 
odvěký strach ze tmy a vytvořilo jedinečný 

animovaný film.
Úterý 30. 9. v 19.00 hod.

Klub náročného diváka: SLONÍ MUŽ/VB
Legendární dílo kultovního režiséra Davida 
Lynche. Příběh člověka s groteskně zde-
formovaným obličejem odehrávající se v 

časech viktoriánské Anglie. 
BIJÁSEK

Pátek 19. 9. v 10.00 hod.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA/ČR

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – Krá-
lovna Koloběžka I., Krteček, Dorotka a další

Sobota 20. 9. ve 14.00 hod.
PAN VČELKA/USA

Rozkošná animovaná pohádka o netradič-
ním přátelství mezi newyorskou květinářkou 

a maličkou včelkou.
FILMY PRO SENIORY

Středa 10. 9. v 10.00 hod.
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

KOUZELNÝ KOUTEK

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 hod.

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

1. místecký živý orloj
Lukáš Oboda, Ivan Korč,

Lukáš Horký, Michal Popieluch

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12   12,30 - 16,00
čt 8 - 12   12,30 - 17,00
so, ne            13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který je 
nositelem řady zahraničních i domácích cen 
a jeho dílo je zastoupeno v několika světo-
vých muzeích a galeriích.
Potrvá do 7. září 2008.

FERDIŠ DUŠA – ŽIVOT A DÍLO
Ferdiš Duša (1888 – 1958) byl význam-

ným malířem, grafikem, ilustrátorem a kera-
mikem. Životní osudy tohoto frýdlantského 
rodáka byly velmi rozmanité. Krátce vedl 
keramickou dílnu bratří Jaroňků v Rožnově, 
poté založil a provozoval keramickou dílnu 
ve Velkých Kunčicích (Kunčicích pod Ond-
řejníkem) a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po 
1. světové válce vznikly jeho první grafické 
cykly (např. Těšínsko, Život člověka a Peklo 
práce). Grafice se věnoval i později, ať už to 
byl cyklus Bán Strachinič, Dolu Váhom nebo 
Tatry. Věnoval se také kresbě a malbě. Na 
svých obrazech zachycoval krajinu v okolí 
rodného Frýdlantu nad Ostravicí, slovenskou 
krajinu, různá pražská zákoutí, ostravské 
doly a hutě, bídu průmyslového dělnictva. 
Zabýval se fotografováním, ilustroval řadu 
knih. Z nich stojí za zmínku pohádky U jas-
ného plamene Vojtěcha Martínka, Slezské 
písně Petra Bezruče nebo Devět pávů, výbor 
jihoslovanských národních pohádek. 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. září v 17.00 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 23. listopadu. 
PROGRAMY, KONCERTY:

Neděle 14. září 13,00 – 17,00 h
– frýdecký zámek

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
- Zmizelý Frýdek a Místek – přednáška

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

GALERIE POD SVÍCNEM
30. 8. - 3. 10.

Marie Vránová
obrazy, tisky, deníky

Nabídka tanečních kurzů
v Kulturním domě Frýdek:

1. Kurz tance pro POKROČILÉ dospělé 
manželské a přátelské páry
2. Taneční kurz pro dospělé manželské a 

JIŘÍ VALOCH
Konceptuální tvorba ze sbírek přátel.

Práce ze soukromých sbírek autorů z okru-
hu tzv. Slezského konceptu (Karel Adamus, 
Martin Klimeš, Dáša a Milan Lasotovi, Jiří 

Šigut, Jan Wojnar)

ŽELJKO DELIČ
Zblízka s bleskem

náměstí Svobody 16
www.kouzelnykoutek.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

- hlídání dětí
- cvičení rodičů s dětmi

Kurz manipulace s kojencem
od 1. 9. - 15,00 h.

Kurz přípravy na porod
od 5. 9. - 15,00 h.

Kurz masáží dětí a kojenců
od 15. 9. - 15,00 h.

Kreativní zábavné pondělky
pro děti a maminky – od 9,00 h.

GALERIE U ARNOŠTA
Lukáš Oboda

Babetománie 2004-2006

přátelské páry
mail: m.swetik@centrum.cz, mimi.rendi@
seznam.cz, tel.: 731 603 057, 723 293 344.

s projekcí
- Stálé expozice

VSTUP ZDARMA!
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:
Čtvrtek 11. září v 16,30 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ FRÝDEK
Čtvrtek 25. září v 16,30 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ MÍSTEK
Pátek 26. září v 16,00 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
SLEZSKÉ ZEMI
Úterý 30. září v 16,00 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ

úterý 9. září v 17.30 h
Přednáška Doc. Petra Chalupy,

ThD na téma: Ženy Starého zákona

Provozní doba přes školní rok
je od 13:00 do 17:00 h

1. září - Rozloučení s prázdninami – hry, 
soutěže, scénky, promítání prázdninových 
videí, anketa apod.
4. září - „Co a jak v novém školním roce“ 
– diskuse – svými nápady a připomínkami 

může přispět každý návštěvník klubu
11. září - „Kudy kam?“ – orientační hra v 
okolí klubovny
17. září - Výtvarné odpoledne
24. září - Nezbednické pečení - jablkové dobroty
29. září - „7 x 7“ – vědomostní soutěž

1.9. - Slavnostní otevření Broučků po 
prázdninách  + Schůzka členek

Přivítáme všechny aktivní maminky, které se 
chtějí podílet na vytváření programu pro děti.

5.9. - Nalepíme si obrázky na balsu
Na výrobu zajímavé dekorace použijeme 
balsu – lehké modelářské dřevo.

12.9. - Kouzlíme s barvami
Vyrobíme si obrázek pomocí barvy a citronu.
16.9. - Výlet na rozhlednu Na Okrouhlé 

ve Staříči
Sraz v 10.15 hod. před rozhlednou, popř. v 
9.45 u kostela ve Staříči. Autobus do Staříče 
odjíždí v 9.21 z aut. st. ve Frýdku. Při vytrva-
lém dešti se výlet ruší. 

19.9. - Koláže z listů
Na první podzimní dekorace použijeme 

barevné listy.
22.9. - Otazníky kolem dávek Státní 

sociální podpory 
Beseda o dávkách SSP s pracovnicí Úřadu 
práce F-M. Začátek v 10.00 hod. 

26.9. - Obrázky z prstových barev
Děti si samy vytvoří zajímavé obrázky.

29.9. - Prezentace výrobků EURONA 
Paní Jana Hlostová nám představí ekologic-
ké prací prostředky EURONA.
Začátek v 10.00 hod.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Úterý – dopoledne ZAVŘENO !!!
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené porod-
ní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 
Angličtina pro nejmenší
Zahajujeme výuku angličtiny pro děti s rodi-
či. Zápis od 1. 9. u hospodyňky. Termín bude 
upřesněn podle zájmu.
Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou 
hlásit u hospodyňky. Termín bude upřesněn.

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366, Mob.: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Nově Út dopoledne zavřeno!!!

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE/USA
Jack Nicholson a Morgan Freeman na 

útěku z léčebny nemocných rakovinou v 
komedii Roba Reinera.

Středa 24. 9. v 10.00 hod.
CARMEN /Španělsko

Taneční film španělského režiséra C. Saury 
zachycuje přípravu inscenace Carmen 

souborem Antonia Gadese. Souběžně s 
rodícím se tanečním představením vzniká i 
milostný vztah choreografa k mladé před-

stavitelce Carmen.
Výstava:

5. - 30. září
Podpisy herců II. – výstava Viléma Vlka
Vernisáž v rámci Beskydského ještěra.

Připravujeme:
Neděle 12. října v 19.00 h
STRÝC ANDER Z KOŠIC

Nový celovečerní zábavný pořad, dále účin-
kuje duet Galánečky – Markéta Luskačová 

a Kamil Barták.
vstupné: 150 a 120 Kč

Vážení senioři města Frýdku-Místku a 
okolí. Dne 4. 9. 2008 ve 14.00 hod v Zámec-
kém klubu Muzea Beskyd zahajujeme
1. ročník Seniorgymnázia. Máte-li zájem stá-
le se aktivně vzdělávat, můžete se přihlásit 
na telefonním čísle 558 628 001, klapka 37 u 
paní Dany Ramíkové.
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