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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
prezident Václav Klaus ve čtvrtek 9. 

července 2009 jmenoval ing. Petra Rafa-
je do funkce předsedy Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Kolega Petr Rafaj byl od r. 1998  ne-
přetržitě členem Zastupitelstva měs-
ta Frýdku-Místku i Rady města Frýd-
ku-Místku až do 27. 8. 2009, kdy na obě 
tyto funkce rezignoval. Na volební obdo-
bí 1998 až 2002 byl také zvolen místostarostou našeho města. Od  
r. 2002 až do letošního července byl také poslancem Parlamentu 
České republiky, kdy byl nucen rezignovat i na tuto funkci, protože 
neslučitelnost obou funkcí vyplývá ze zákona.

Od r. 2000, kdy vznikl Euroregion Beskydy, stál ing. Rafaj v čele 
jeho české části – Regionu Beskydy, ale střídavě také v čele celé-
ho Euroregionu Beskydy. I na tuto funkci v těchto dnech rezignoval. 
Výčet jeho dalších aktivit by byl ještě dlouhý a dlouhý by byl také vý-
čet jeho pomoci nejen našemu městu, ale celému našemu regionu.

Proto mi dovolte, abych mu jménem našeho města za jeho pomoc 
městu poděkovala a popřála mu v jeho novém působišti hodně  zdra-
ví, sil, pracovních úspěchů a potřebný nadhled.  Eva Richtrová

Ta symbolika je tak silná, že 
i když počasí není ideální, na 
večerní část programu tradič-
ních Rytířských slavností na 
konci prázdnin přijde spous-
tu lidí. Je to možná poslední 
den, kdy je dětem povoleno jít 
pozdě spát před nadcházející-
mi měsíci školních povinnos-
tí, a loučení s létem připomí-
ná právě jakoby v dlouhé dny 
zapomenutá tma, která je nut-
ná pro efektní ohňový pochod.

Toto dobrodružství i v tom-
to roce vyhledalo široké obecen-
stvo, které si nejprve v Parku pod 
zámkem vyslechlo dobovou ka-
pelu, spolklo první dávku šermíř-
ského umění a po hlavním chodu 
v podobě pochodu z historického 
náměstí čekalo na bonbónek oh-
ňového kejklování, u něhož mno-
ho malých diváků zapomnělo údi-
vem zavřít pusu. Nastoupená dru-
žina zbrojnošů a dam žonglérům 
přenechala pódium poté, co při-
blížila nedělní program. Ten už 
se odehrál za ideálního slunečné-
ho počasí, kdy do přírodního pro-
středí této lokality, kterou radnice 
pro podobné příležitosti před lety 
dala do pořádku, proudily skuteč-
ně davy lidí.

Zatímco v sobotu se blýska-
lo blesky fotoaparátů a mobilní-

Počasí se nad rytíři smilovalo
mi telefony především na dobo-
vý průvod a pak zajímavé žonglér-
ské show s podmanivou hudbou a 
světelnými efekty, v neděli mimo-
řádně pestrý program vzbuzoval v 
přítomných až strach, aby přítom-
ností na jednom místě neprošvih-
li něco mimořádného v jiné čás-
ti parku, který dokonale připomněl 
staré zašlé časy. Přesto zřejmě 
největší zájem poutala přehlídka 
opeřených dravců, kteří i díky bar-
vitému slovnímu doprovodu vzbu-
zovali u diváků obdiv i adrenalin. 
Dravci totiž létali mezi nimi, a tak v 
některých „malých myškách“ byla 
malá dušička. Pokud ovšem už 
nebyly od stánků vyzbrojeny pa-
třičným vybavením, jako byly ští-
ty, luky a meče. Takových nových 

malých rytířů se znovu ve Frýd-
ku zrodilo hodně, jen jim teď ješ-
tě vštěpit ty správné rytířské zása-
dy. O nich byli diváci poučeni, stej-
ně jako o spoustě historických fak-
tech a zvyklostech. „Myslím, že se 
zejména to propojení současnos-
ti a historie znovu podařilo. Ne-
zaškodí si připomínat, jak lidé žili, 
i proto, abychom si vážili toho, co 
máme dnes. Rytířské slavnos-
ti znovu namíchaly poučení i zá-
bavu a jsem ráda, že si slunečný 
den zase užili naši občané i mno-
ho přespolních, kteří se k nám mi-
nimálně jednou v roce rádi vracejí,“ 
hodnotila akci, která byla v progra-
mu letošního Veseléta, primátorka 
Eva Richtrová.

(Pokračování na straně 2)

KRÁSNÍ DRAVCI: Draví ptáci přitahovali pozornost. Foto: Petr Pavelka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Nůžek se chopili (zleva) ředitel školy Milan Gengela, náměstek primátora Petr 
Cvik a zástupce stavební firmy.       Foto: Petr Pavelka

2. základní škola září ušetřenou energií
Základní a mateřská škola 

na ulici Jana Čapka měla le-
tošní 1. září ještě slavnostněj-
ší, než je obvyklé. Důvodem 
byla rekordní investice ve výši 
okolo 38 milionů korun, na 
kterou radnice získala finanč-
ní prostředky z Evropské unie, 
na snížení energetické nároč-
nosti komplexu školních bu-
dov. Pro školu historický mo-
ment si nenechal ujít náměs-
tek primátora Petr Cvik, který 
promluvil ke shromážděným 
dětem a jejich rodičům.

„Jsme rádi, že se nám podaři-
lo tyto finance kvalitním projektem 
získat a takto výrazně posunout 
úroveň školy. Rekonstrukce při-
nese úspory energie i jednoznač-
né zlepšení podmínek pro žáky, 
kterým přeji, aby se jim zde líbilo 
a dařilo,“ řekl náměstek primátora 
Petr Cvik, který poděkoval všem, 

kteří se na investiční akci podíle-
li a přispěli k její zdárné realizaci. 
Když se s ní v únoru začalo, mu-
sela škola organizačně zvládnout 
postupné uvolňování jednotlivých 
pavilonů tak, aby nebyla naru-
šována výuka. Nyní je v interié-
rech vše hotovo, do konce měsí-
ce ještě proběhne úklid a dočiš-
tění a drobné práce vně budovy. 
Škola získala kompletní zateplení 
obvodových stěn i střechy budo-
vy, nové fasády a okna. „Stavební 
úpravy na této základní škole byly 
co do rozsahu prací skutečně výji-
mečné. Cílem této akce bylo zlep-
šit tepelně-technické vlastnos-
ti školních budov, dosáhnout tak 
úspor energie a napomoci chrá-
nit životní prostředí,“ řekl náměs-
tek primátorky Petr Cvik. 

Po slavnostním přestřižení 
pásky a prvním zvonění při ex-
kurzi, co se na škole všechno 

změnilo, se mohli zúčastnění 
zastavit hned u vchodové čás-
ti, kde zmizelo pod zemí horko-

vzdušné potrubí. „Přívod tepla 
z výměníku nad povrchem nám 
dělal problémy, protože na něm 
po večerech vysedávala mlá-
dež, věčně jsme tu měli něco 
poškozené. V tomto směru jsme 
při rekonstrukci už udělali přípra-
vu na kamerový systém, aby-
chom pak nemuseli do fasády 
znovu zasahovat,“ vysvětlil ředi-
tel školy Milan Gengela. 

Ve spojovacím krčku byla ně-
která okna zazděna a škola se 
postará o jeho výtvarné řešení, 
po výměně oken na všech pavi-
lonech následovalo i nové vyma-
lování, kdy se zdi plošně zbavo-

valy sterilní bílé barvy. „Prokouk-
lo“ i bezprostřední okolí školy, 
protože s ohledem na probíhající 
práce musely být upraveny pře-
rostlé křoviny zásadním průkles-
tem. Všechna okna ve třídách 
mají samozřejmě žaluzie, a když 
se později náměstek Petr Cvik 
vyptával školáků, jak se jim tedy 
novinky líbí, dočkal se superlati-
vů mluvou dnešní mládeže – „lu-
xusní, hustý“. Děti se mohou tě-
šit i na nový povrch v tělocvičně, 
kde o prázdninách došlo k pojist-
né události, z níž byla financová-
na úplně nová podlaha.

(pokračování na straně 2) 
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krátce

Vyrazit si za město do příro-
dy a mít zde lákadla, která za-
baví mládež, to je jistě zejmé-
na pro rodiny s dětmi ideál. I 
když dnes mohou vyrazit za 
relaxací například na Olešnou 
nebo třeba na naučnou stezku 
do Frýdeckého lesa, to, co se 
chystá v lokalitě Černá cesta, 
jistě všichni přivítají.

„Ve Frýdku-Místku vzniká 
nový příměstský rekreační are-
ál Černá cesta. Roste na okra-
ji lesa, poblíž restaurace „U 
Mámy“, přesněji v místech býva-
lého Lesního zámečku, který byl 
zničen v roce 1945. Areál bude 
přístupný z ulice Pod Zámkem a 
bude sloužit pro pasivní i aktivní 
rekreaci veřejnosti,“ přiblížil pro-
jekt náměstek primátora Miro-
slav Dokoupil.

Z dispozičního hlediska bude 
areál rozdělen na dvě části. První 
bude tvořit travnatá plocha, kte-
rá poslouží jako hřiště. Ve dru-
hé části se budou nacházet stoly 
s lavičkami, altány ve tvaru kru-

Nový rekreační areál
hu a obdélníku, ale také herní 
prvky, mezi nimiž nebudou chy-
bět pružinová houpadla a klou-
bové houpačky, lezecí soustavy 
se skluzavkou, prolézačka a pro 
mládež posilovací lavice s čin-
kou. Vše je navrženo převážně 
z přírodních materiálů, bez výraz-
ných barevných úprav, aby ne-
byl narušen přírodní ráz dané lo-
kality. Celý areál budou doplňo-
vat dřevěné stojany na kola, od-
padkové koše i kontejnery na tří-
děný odpad, které budou z este-
tických důvodů zakryty dřevěnou 
palisádou. Přístupová cesta z uli-
ce Pod Zámkem bude z lomové-
ho kamene, zbylé cestičky, které 
propojí jednotlivé části, jsou navr-
ženy jako lesní, tedy bez větších 
technických úprav terénu. 

Náklady na vybudování pří-
městského rekreačního areálu 
Černá cesta jsou vyčísleny na 
téměř 3,3 milionu korun a budou 
hrazeny z městského rozpočtu. 
Areál by měl být hotov do konce 
listopadu tohoto roku.  (pp)

Obřadní síň čeká rekonstrukce
Statutární město Frý-

dek-Místek pokračuje v re-
konstrukci smuteční obřad-
ní síně na městském hřbitově 
ve Frýdku, což s sebou nut-
ně nese i menší provizorium v 

oblasti pohřebnictví. Aby bylo 
možné zmodernizovat frýdec-
ké místo posledního rozlou-
čení, v září se příslušné obřa-
dy uskuteční v Paskově.

(Pokračování na straně 3)

Počasí se nad rytíři smilovalo

OHŇOVÝ POCHOD: Průvod v dobových kostýmech se prošel histo-
rickým jádrem Frýdku.   Foto: Petr Pavelka

(pokračování ze strany 1)
Akce pořádaná tradičně Statu-

tárním městem Frýdek-Místek se 
povedla na jedničku, i když to v so-
botu vypadalo, že se rytíři budou 
obávat zrezivění výzbroje a výstro-
je. Nakonec se neděle prozářila, a 

tak se nejrůznější divadelní a šer-
mířská vystoupení mohla ukázat v 
plném lesku, děti opanovaly histo-
rické kolotoče a dospělí nepohrd-
li medovinou nebo jinou dobrotou. 
Tak zase za rok! (Více fotografií na 
www.frydekmistek.cz)  (pp)

ŠKOLA ZÁŘÍ: 2. Základní škola vyzařuje ušetřenou energii. Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
„Všechno zlé je k něčemu 

dobré, takže tu máme nyní po-
loženou obdobu taraflexu a v 
rámci projektu samozřejmě kvi-
tujeme především nová okna, 
díky nimž se zlepší větrání, pro-
tože ta stará bylo složité oteví-
rat,“ vyzdvihl ředitel Milan Gen-
gela. Za ideální dovršení cílové-
ho stavu všichni zainteresovaní 
považují ještě výstavbu venkov-
ního hřiště, případně nové haly, 
která by kromě potřeb školy byla 
zázemím pro florbal ve městě. 
„Variant vývoje je několik. Hala 
bude muset vzhledem k investi-
cím, které zde v poslední době 
šly, zřejmě počkat, ale venkov-
ní hřiště dobudovat chceme, aby 

se i tato škola zařadila k těm, u 
nichž už je sportování na čers-
tvém vzduchu dořešeno. Navíc 
bychom pak měli možnost vyu-
žít jej pro nafukovací halu, která 
je finančně dostupnější,“ nastí-
nil možnosti Petr Cvik. Že radni-
ce vyřešila tepelné hospodářství 
na škole opravdu komplexně, o 
tom svědčí i možnost samostat-
né regulace jednotlivých pavi-
lonů, která dříve nebyla mož-
ná. „Předtím jsme nemohli ško-
lu třeba jen temperovat, protože 
máme v neustálém provozu tě-
locvičnu. A když jsme chtěli mít 
teplo v ní, pak se muselo topit 
všude,“ promluvil o dalším pro-
blému, který investicí zmizel, ře-
ditel Gengela.  (pp)

2. ZŠ září ušetřenou energiíPochod pro seniory
Centrum pečovatelské služ-

by Frýdek-Místek pořádá již IV. 
ročník tradiční aktivity „Pochod 
pro seniory 2009“, který se 
uskuteční v pátek 11. září.

„Oficiální zahájení je plánová-
no na devátou hodinu v prostoru 
autobusové zastávky u Hájku ve 
Frýdku, kam jezdí linka MHD číslo 
5. Srdečně zveme k účasti všech-
ny aktivní seniory, jejich rodinné 
příslušníky i s jejich zvířecími maz-
líčky,“ zve Eliška Adamová z pečo-
vatelské služby, která slibuje ne-
náročnou trasou dlouhou tři kilo-
metry, z Hájku vedlejší zpevněnou 
komunikací do Sedlišť k restaura-
ci Lašská jizba. „V cíli bude čekat 
na účastníky plnění tradičních sou-
těžních úkolů spojených s rozdě-
lováním drobných upomínkových 
předmětů. Zdravotnický dohled po 
celou dobu pochodu budou zajiš-
ťovat členové Českého červené-

ho kříže. V cíli bude pro zájemce 
připravena prohlídka dřevěného 
kostelíka Všech svatých a všich-
ni účastníci obdrží účastnické lis-
ty a budou mít zajištěný pitný re-
žim,“ doplnila.

S odborem sociálních služeb je 
spojena i další akce. V rámci ko-
munitního plánování proběhne 11.  
září od 10 do 17 hodin na Náměs-
tí Svobody v Místku akce „Společ-
ně“, kde budete mít možnost se-
známit se s každodenním životem 
lidí s postižením tělesným, smyslo-
vým a duševním prostřednictvím 
zážitkových aktivit. „Přijďte si vy-
zkoušet chůzi s bílou holí s klap-
kami na očích, pomazlit se s ca-
nisterapeutickým psem, zhlédnout 
výrobky chráněných dílen. Budete 
mít také možnost naučit se techni-
ky drátkování a pletení košíků,“ pro-
zradil program radní Ivan Vrba, ma-
jící sociální oblast na starosti.    (pp)

slovo náměstka primátora

Vážení spoluobčané,
před prázdninami jsem vás informoval o 

tom, že letní měsíce využijeme na mnoha ško-
lách a školkách k dalšímu vylepšení jejich stan-
dardu. Nyní, na začátku září, mohu s uspokoje-
ním konstatovat, že většina akcí byla již dokon-
čena podle plánu ještě před prvním zvoněním a 
ostatní rovněž spějí ke zdárnému konci v pře-
dem daných termínech. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat všem těm, kteří se na jejich realizaci podíleli. Při průběž-
ných kontrolách jsem viděl, že komunikace se stavebními firmami probí-
há vždy s ohledem na to, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, kte-
rý ocení pedagogičtí pracovníci i jim svěřené děti. Město Frýdek-Místek 
věnuje oblasti školství soustavnou pozornost a myslím, že je to na sta-
vu objektů jednotlivých příspěvkových organizací, kterých jsme zřizovate-
lem, skutečně vidět. V dnešním čísle zpravodaje více přibližujeme někte-
ré konkrétní dokončené projekty a věříme, že všichni, kteří 1. září překročili 
práh školy či školky, jsou spokojeni s tím, do jakého prostředí přichází. Sa-
mozřejmě máme ještě další podněty, které hodláme v budoucnu vyřešit. 

Věřím, že se děti v nadcházejícím školním roce budou v zrekonstruo-
vaných prostorách cítit dobře a že se kvalitní, moderní a bezpečné pro-
středí podepíše na jejich dalším rozvoji. Všem žákům, rodičům, pedago-
gům i nepedagogickým pracovníkům přeji co nejúspěšnější školní rok 
2009/2010.   Petr Cvik, náměstek primátora

Zasedání zastupitelstva
Ve velké zasedací síni Magis-

trátu města Frýdku-Místku se v 
pondělí 14. září od 8 hodin usku-
teční 21. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Na progra-
mu bude mimo jiné 4. změna roz-
počtu, po rezignaci radního a za-
stupitele Petra Rafaje se budou 
řešit také personální změny.

Ahoj, prázdniny
11. září se na Náměstí Svo-

body v Místku od 14 hodin usku-
teční zábavný program pro malé 
i velké k ukončení celoprázdni-
nového programu Prázdniny ve 
městě, který zahrnuje hry, sou-
těže, nafukovací atrakce, výtvar-
nou dílnu, deskové hry, nabídku 
volnočasových aktivit na nový 
školní rok. Navíc každý hrací plán 
z akce Prázdniny ve městě zde 
můžete vyměnit za malý dárek.

Beseda se studenty
V obnovení tradice student-

ských besed pokračují hned na 
startu nového roku zástupci rad-
nice. Už tento pátek 4. září bu-
dou náměstci primátora Petr 
Cvik a Michal Pobucký debato-
vat se 150 studenty gymnázia na 
Cihelní ulici.

Odstávka aquaparku
Na 5. září je naplánováno 

ukončení letní sezony frýdecko- 
-místeckého aquaparku na Oleš-
né. Milovníci vodních radovánek 
v září nebudou uspokojeni ani v 
kryté části, kde během září probí-
há nezbytná plánovaná techno-
logická odstávka, a to až do kon-
ce měsíce.

Péče o blízké
V budově Střední zdravotnické 

školy ve Frýdku-Místku na třídě  
T. G. Masaryka 451 se 8. září od 
15 hodin uskuteční další pokračo-
vání cyklu praktických školení pod 
názvem Pečujete o osobu blíz-
kou? Zde můžete získat cenné 
rady a informace, můžete si vy-
zkoušet polohování, posazování, 
přemístění člověka z lůžka na židli 
a podobně. Akci podporuje Statu-
tární město Frýdek-Místek.

Přednáška biotronika
Pravidelné setkání s biotro-

nikem Tomášem Pfeifferem se 
uskuteční tentokrát 12. září od 14 
hodin v základní umělecké ško-
le. Jeho přednášky jsou zaměře-
ny na lidství, vědu o životě, otáz-
ky o bytí, hledání životní filozofie. 
Pozornost je věnována i problé-
mům zdraví.

Veterán rallye
V pondělí 7. září projedou 

Frýdkem-Místkem veteráni v 
rámci mezinárodní soutěže histo-
rických automobilů pod názvem 
Rallye Moravia 2009. Na frýdec-
kém náměstí budou mezi 12. a 
13. hodinou.

Ukázka tai-chi
Dne 15. září od 18 hodin pro-

běhne v Národním domě na Pa-
lackého ulici v Místku ukázková 
hodina taoistického tai-chi. Jedná 
se o zdraví prospěšnou sestavu 
108 pohybů, která je vhodná pro 
všechny věkové kategorie.      (pp)
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městská policie

Domov důchodců na Škol-
ské ulici v posledních letech 
trpělivě bojuje s někdejší ne-
valnou pověstí a postupnými 
kroky se stává naprosto plno-
hodnotným, moderním a es-
tetickým domovem seniorů, 
srovnatelným s jinými zaříze-
ními ve městě. Posledním po-
činem frýdecko-místecké rad-
nice, která stále zvyšuje zdej-
ší standard, je nové venkovní 
relaxační zařízení.

Dá se o něm hovořit jako o 
„ušitém na míru“, protože senio-

Senioři mají svou relaxační zónu
ři měli možnost ovlivnit výběr jed-
notlivých prvků. Chvíli se tak zde 
dokonce uvažovalo i o malém 
rybníčku, kde by si mohli klienti i 
„zarybařit“, ale nakonec převážilo 
bezpečnostní hledisko a vybrala 
se jiná lákadla. Senioři si zde mo-
hou zahrát ruské kuželky nebo 
šachy u speciálního stolu, na je-
hož povrchu je znázorněn motiv 
šachovnice. K dispozici mají také 
rehabilitační rampu s dřevěnou 
zvýšenou plochou, která je scho-
dy přístupná ze dvou stran. Mo-
hou zde ale také posedět v altá-

DOMOV NA ŠKOLSKÉ: Stylové dřevěné prvky seniorům znovu vy-
lepšily prostředí.   Foto: Petr Pavelka

nu s lavičkami, které jsou přístup-
né i pro těžce tělesně postižené, 
zhoupnout se na houpacích lavi-
cích nebo využít otevřené, zdě-
né ohniště s mřížkou na ulože-
ní pánve, případně rožně. Sou-
částí je také dřevostavba slouží-
cí pro uskladnění dřevěných prv-
ků a nábytku. „Cílem je udržet se-
niory co nejdéle v dobré fyzické a 
psychické kondici, což pobyt na 
čerstvém vzduchu v hezkém pro-
středí s upravenou okolní zelení s 
vysázenými kvetoucími rostlina-
mi umožňuje. Dosud senioři trá-

vili volné chvíle převážně pasiv-
ně, a to na pokojích, v klubovně 
nebo venku na lavičce,“ vysvětlil 
radní Ivan Vrba.

„Realizace relaxačního zaří-
zení v areálu domova důchod-
ců zahrnovala demontáž beto-
nové garáže, výškovou úpravu 
terénu, pokládku zámkové dlaž-
by a dodání dřevěných prvků re-
laxačního zařízení. Náklady na 
realizaci celého zařízení dosáh-
ly téměř 1,5 milionu korun,“ do-
plnil náměstek primátora Miro-
slav Dokoupil.  (pp)

V ALTÁNU: Náměstek primátora Miroslav Dokoupil s radním Ivanem 
Vrbou se přesvědčili, že seniorům přijde na zahradě trocha stínu vhod.

Čip pomohl
30. 7. okolo poledne bylo dis-

pečinkem městské policie přijato 
oznámení, že se na ulici Novod-
vorská nachází toulavý pes. Čer-
ný retrívr byl strážníky odchycen, 
a protože měl čip, mohl dispečer 
vzápětí oznámit majiteli, kde se 
nachází jeho čtyřnohý miláček. 

Čin, co se nevidí
3. 8. v 16 hodin byla nale-

zena zaměstnankyní prodejny 
Kaufland hnědá peněženka, kte-
rá obsahovala finanční hodnotu 
víc než pět tisíc korun. Strážní-
ci peněženku od ženy převzali 
a následně odevzdali majitelce.

Lidé si všímají
4. 8. třicet minut po půlnoci 

bylo na základnu městské policie 
oznámeno, že pravděpodobně 
dochází k vloupání do novinové-
ho stánku na ulici K Hájku. „Hlíd-
ka městské policie okamžitě vy-
razila na místo, kde byl přistižen 
jeden mladík, který se schovával 
za stánkem a v ruce držel asi 30 
cm dlouhé páčidlo. Na místo se 
dostavil svědek, který sdělil, že 
na místě byly ještě další tři oso-
by, které z místa před příjezdem 
městské policie utekly. Celý pří-
pad si na místě převzala policie 
ČR,“ vylíčila případ policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Černý odběr
4. 8. měla městská policie ješ-

tě jeden zajímavý případ, když 
dispečer přijal oznámení o čer-
ném odběru elektrické ener-
gie. Strážníci ve sklepních pro-
storech, které jim ukázala ozna-
movatelka, viděli chladící box a 
dále byl slyšet ze sklepního pro-
storu tlumený zvuk. Na místo při-
šla majitelka, která tento sklep-
ní box otevřela a nechala stráž-
níky dovnitř nahlédnout. Uvnitř 
byl chladící box, který byl připo-
jen dráty ke stropnímu osvětlení 
společných prostor. Strážníci po-
řídili fotodokumentaci a celou si-
tuaci oznámili příslušnému orgá-
nu města.

Po pivu šněroval 
4. 8. večer hlídka městské 

policie zahlédla projíždějící vo-
zidlo na Třídě T. G. Masary-
ka, jak jede střídavě od jedno-
ho okraje jízdního pruhu k dru-
hému okraji. Strážníci proto po-
jali podezření, že řidič vozidla je 
pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Hlídka vozidlo 
zastavila předpisovým způso-
bem na ulici Lískovecká poblíž 
křižovatky s ulicí Puškinovou. 
Již z dechu řidiče byl cítit zá-
pach po alkoholu, z tohoto dů-
vodu byl vyzván, aby se podro-
bil orientační dechové zkoušce, 
jejíž výsledek byl pozitivní. Řidič 
sdělil, že před jízdou vypil jed-
no pivo. Proto byla na místo při-
volána hlídka PČR, která si věc 
převzala k dalším úkonům. (pp)

Radnice si připomněla
výročí srpnových událostí

Primátorka Eva Richtro-
vá s náměstkem Petrem Cvi-
kem 21. srpna kyticí uctili od-
kaz srpnových událostí roku 
1968. Loni jsme si připomněli 
kulaté čtyřicáté výročí okupa-
ce vojsky Varšavské smlouvy, 
ale i letošní srpen lze brát jako 
smutné kulatiny, protože i rok 
nato se děly věci, na které je 
zapotřebí nezapomínat.

Představitelé radnice položi-
li kytici u pietního místa přímo v 

prostorách magistrátu na Rad-
niční ulici, kde se nachází pamět-
ní deska obětem boje za svobo-
du a demokracii. Právě před čty-
řiceti lety tisíce lidí vyrazily do ulic 
demonstrovat proti pobytu za-
hraničních vojsk, ovšem tehdej-
ší protest byl tvrdě potlačen. Do-
časný pobyt Sovětů pak změnila 
až sametová revoluce, jejíž da-
tum je jedním z těch, které pa-
mětní deska na radnici přímo při-
pomíná.  (pp)

21. SRPEN: Primátorka Eva Richtrová s náměstkem Petrem Cvikem 
položili kytici u pamětní desky na magistrátu.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 2)
Je zájmem radnice, aby tato 

situace, nezbytná pro zlepšení 
dnes již značně zastaralého in-
teriéru, trvala co nejkratší dobu. 
„Práce na rekonstrukci smuteč-
ní síně budou zahájeny 7. září. 
Nejprve budou předělány roz-
vody elektřiny a opraven po-
jezdový mechanismus katafal-
ku. Poté se začne pracovat na 
změně interiéru přímo ve smu-
teční obřadní síni, kde budou 
vyměněny vstupní dveře, ale 
také křesla a lavice, vylepšena 
bude také vstupní hala a míst-
nost pro výstavu zesnulých. Ná-
klady jsou vyčísleny na téměř tři 
miliony korun, přičemž půl mi-
lionu korun vloží do přestavby 
také společnost TS a.s., která 

Obřadní síň čeká rekonstrukce
je zároveň, prostřednictvím své 
pohřební služby Pietas, provo-
zovatelem zmiňované obřad-
ní síně,“ uvedla primátorka Eva 
Richtrová. 

V období od 7. září  do ukon-
čení rekonstrukce smuteč-
ní síně, které se předpokládá 
koncem září, se budou smu-
teční obřady spojené s pohřbe-
ním zesnulých konat v obřad-
ní síni areálu hřbitova v Pasko-
vě, č. p. 760. „Občané se mo-
hou, v případě potřeby uspořá-
dání pohřbu, obrátit na kancelář 
pohřební služby Pietas, ve které 
je vedena i agenda hrobové ma-
triky, na ulici Radniční č.10 ve 
Frýdku-Místku,“ upozornil ředitel 
technických služebTS a.s. Jaro-
mír Kohut.  (pp)

Interiér obřadní síně po rekonstrukci.
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Rekonstrukce osvětlení 
za zhruba tři miliony korun, 
nové školní lavice za půl mi-
lionu a ke všemu ještě vy-
toužený sportovní venkovní 
areál. 9. základní škola pro-
žívá přelomové období, kdy 
se spolu se svou sousedkou 

Rozsáhlé investice na Devítce

SPORTOVNÍ AREÁL: Nové hřiště pro 9. a 5. ZŠ posune obě školy k těm sportovně nejvybavenějším. 
Foto: Petr Pavelka

– 5. ZŠ – zařazuje mezi ty po 
sportovní stránce nejlépe vy-
bavené školy široko daleko. 
Zvlášť když jim nahrává blíz-
ký fotbalový areál ve Stov-
kách, kde se také v součas-
né době „dějí věci“.

„Tady jsme kvůli majetko-

právním problémům s pozemky 
dlouho čekali na poměrně vel-
kou investici v podobě hřiště, a 

TĚLOCVIČNA: I tady čekají na žáky lepší světelné podmínky.
  Foto: Petr Pavelka

proto se tu nyní sešlo takto více 
věcí najednou. Věřím, že se 
bude školákům v nově osvět-
lených třídách lépe soustředit, 
zvlášť když mnozí usednou do 
zbrusu nových lavic, a že ocení 
i prosvětlené tělocvičny. Původ-
ně jsme měli finance vyčleně-
ny pouze pro jednu z nich, ale 
našli jsme nakonec prostřed-
ky pro obě, protože osobně ne-
mám rád, když se věci nevyřeší 
jako celek. No a hřiště, od toho 
si všichni slibujeme skutečně 
hodně,“ říká náměstek primáto-
ra Petr Cvik. 

Rekonstrukce venkovní-
ho sportovního areálu zpočát-
ku vázla na velké nepřízni po-
časí, díky které to zprvu vypa-
dalo spíše na stavbu bazénu. 
Nyní se už ale rýsuje běžec-
ká dráha, dvě doskočiště pro 
skok daleký, výškařský a kou-
lařský sektor. Uvnitř oválu se 
bude nacházet víceúčelové 
hřiště pro házenou, dvě hřiště 
pro basketbal, nebo dvě hřiš-
tě pro volejbal. Práce mají být 
dokončeny v říjnu tohoto roku, 
ale všichni věří, že se zde bude 
ještě letos slavit sportem.  (pp)

Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, příspěvková 
organizace, je jednou z těch 
frýdecko-místeckých mateři-
nek, které přes prázdniny not-
ně prokoukly. Výměna oken 
udělala své, a to ještě staveb-
ní firma nad rámec projektu 
pro dobrou referenci provedla 
povrchové úpravy fasády, aby 
byl výsledný efekt dokonalý.

I proto při předávání stavby 
létaly na realizující firmu LAU-

MŠ Anenská se rozzářila
RA TRADE ze skupiny LAURA 
STAV.CZ samé komplimenty. 
Fasáda měla zůstat v původním 
stavu, protože dalším krokem k 
energetickým úsporám může být 
její zateplení, ovšem u provizoria 
nezůstalo, takže vše působí uce-
leným dojmem. V pavilonu B do-
šlo k výměně oken, v pavilonu A 
k zazdění. „Musím říct, že se mi 
ta proměna velmi líbí a budeme 
se snažit najít další finanční pro-
středky, abychom ještě zatepli-

li spojovací krček, aby provede-
né práce byly efektivní. Při té pří-
ležitosti si pak školka ještě poře-
ší své skladovací prostory, které 
dnes nejsou úplně ideální,“ na-
značil další možný vývoj náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Pedagogický personál si po-
chvaloval součinnost s firmou i 
termín dokončení realizace, kte-
rý dal všem dostatečný časový 
prostor dát do zahájení školního 
roku vše do pořádku.  (pp) 

MŠ ANENSKÁ: Začátek rekonstrukce. 

TO TO PROKOUKLO!: Výsledek rekonstrukce 
spokojeně sledují náměstek primátora Petr Cvik a 
vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková.              Foto: Petr Pavelka

V dnech 19. až 26. července 
jste se v Ostravě mohli setkat 
s účastníky mezinárodní sou-
těže hasičských družstev – ha-
sičské olympiády. Konala se 
zde XVII. mezinárodní soutěž 
hasičské mládeže a XIV. mezi-
národní hasičská soutěž CTIF.

„Nejmenší hasiči“ z mateř-
ské školy Mateřídouška (sídliš-
tě Slezská) své hasičské doved-
nosti a radost z pohybu mohli 
předvést na třech vystoupeních. 
Uznání a obdiv děti sklidily při za-
hájení mezinárodního tábora ha-
sičské mládeže, rovněž v dopro-
vodném programu Festivalu pří-
pravek kolektivů mladých hasi-

Děti z Mateřídoušky si zacvičily na hasičské olympiádě

čů SH ČMS, který se konal na 
Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, 
ale také při slavnostním ukon-
čovacím ceremoniálu na Měst-
ském stadionu v Ostravě-Vítko-
vicích. A že jim cvičení skutečně 

šlo, je zřejmé z fotografie. Foto-
grafie z dalších vystoupení může-
te zhlédnout na webových strán-
kách mateřské školy – www.
msmateridouska.cz)

Šárka Čerňáková

Rozcvička je základem každého cvičení.

K R B Y
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541
ZO ČZS Místek-Riviéra zahájila moštování 

ovoce v pátek 31. 8. 2009 ve 12 hodin v moštárně 
na Hliníku, na ul. B. Martinů 2082.

Cena 3 Kč za 1 kg ovoce.
Objednávky na tel.: 723 284 135 a osobně v moštárně. Moš-
tovací dny v září v po od 12 do 17 h. do 11. 9. a od 14. 9. v po 

a pá od 12 do 17 h. V říjnu po, st a pá od 12 do 17 h.
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Malý festiválek s velkou tra-
dicí. I tak by se ve zkratce dal 
charakterizovat festiválek sv. 
Jan session, který letos již po-
třicáté zaplní prostory farní za-
hrady u kostela sv. Jana Křtite-
le ve Frýdku. Od roku 1995 se 
na něm dvakrát ročně setkáva-
jí muzikanti a divadelníci s pu-
blikem, které je otevřené hledá-
ní nových uměleckých počinů. 

V sobotu 19. září od 15 do 22 
hodin zde budou hrát kapely z 
celé republiky. Z nejznámějších 
lze jmenovat třeba kapelu Jarret 
z Liberce, která svou inteligentní 
muzikou na pomezí folku, rocku 
a popu se blíží stylu, který může-
me srovnat třeba s hudbou Suza-
ne Vega. Bude možné zažít nena-
podobitelnou atmosféru koncertů 
kapely Dva z Pardubic, která si 
dovoluje mystifikovat posluchač-
stvo smyšleným jazykem a vtip-
ně označuje svoji experimentální 
hudbu jako folklór neexistujících 
národů. Daří se jí koncertovat po 
celé Evropě (od Ruska přes Fran-
cii až po Norsko) a za svoji tvorbu 
obdržela letos i nominaci na cenu 

Festiválek sv. Jan session již potřicáté

Anděl v oblasti alternativní hudby. 
Dalšími vystupujícími bude mladá 
poprocková kapela Adriana Kle-
ris z Brna, poetickyrocková kape-
la !On z Liberce, emofolkoví Min-
denki z různých koutů Moravy a 
Slezska a luxusně salonní Bohe-
mian Club z Ostravy.

V programu je pamatováno i 
na děti, pro které bude v 18 ho-
din na prostranství za kostelem 
sv. Jana Křtitele připraven diva-
delní pohádkový příběh Františ-
čina baterka a navazující výtvar-
ná dílna v podání absolventů br-
něnské divadelní fakulty JAMU.

V neděli 20. září od 15 hodin na 

Poslední akcí Beskydské-
ho veseléta pod názvem Odpo-
ledne s písničkou dramaturgie 
letošního ročníku pamatuje na 
starší věkovou kategorii, kterou 
i v předchozích letech dokáza-
la potěšit hudbou jejich mládí či 
spíše života – dechovkou.

Senioři letos už ve velkém v 
rámci Veseléta do Smetanových 
sadů u řeky Ostravcie zavítali za 
Evou a Vaškem, nyní je největším 
lákadlem odpoledne kapela Fle-
ret s Jarmilou Šulákovou, která 
obstará to pravé loučení s létem a 
připomene nostalgii podzimu.

„Láska k hudbě a optimistic-
ky nakažlivá radost z muzicírová-
ní, podpořená širokým repertoá-
rem, jsou hlavními devizami ka-
pely Fleret, která působí na naší 
hudební scéně více než dvacet 
let. Jeho typickým znakem jsou 
regionální a lidové kořeny. Pro-
jevují se jak v obsazení kapely, 
tak v jazyce textů, v typických hu-
debních i pěveckých frázích a v 
melodice,“ představuje hlavního 
hosta Lenka Bardoňová z Bes-
kydského informačního centra.

I další účinkující má však zají-
mavý životopis a charakteristiku. 
Orchestr Skalanka je sice svým 
repertoárem převážně zaměřen 
na tradiční dechovou hudbu, ale 
kromě dechovky hraje také popu-
lární skladby oblíbených skupin 
Olympicu, Buty, Brutusu, Arakai-
nu, případně Beatles, Abby a dal-
ších. „V neposlední řadě se může-
te těšit na dechovou skupinu Mo-
ravská veselka. Uslyšíte českou 

Odpoledne s písničkou
řeč kořeněnou moravským náře-
čím a veselý moravský lid, zpíva-
jící si své lidové písničky. Ty doká-
žou vykouzlit dolíčky na tvářích, jis-
křičky v očích, či upřímně rozplakat 
každého, kdo si je rád zanotuje a 
s radostí zatancuje,“ zve do klidné-
ho prostředí parku, kde budete mít 
možnost poslechnout si dobrou 
muziku a zatancovat, ale i pobavit 
se a dobře se občerstvit. To vše už 
tuto neděli 6. září.  (pp)

farní zahradě budou znít worshipo-
vé písně v podání kapel Donebe-
volající a Chapela, které přinesou 
atmosféru chval a rozjímání. 

Festiválek pořádá Sdruže-
ní Filip Neri s podporou z kultur-
ního fondu města Frýdek-Mís-
tek a Římskokatolické farnos-
ti Frýdek. Více informací lze 
najít na webových stránkách 
www.skupinahrozen.cz.

U této příležitosti budou zdar-
ma zpřístupněny veřejnosti 

památkové objekty. 
Neděle 13. září 2009

od 13.30 do 17.00 hodin
Muzeum Beskyd F-M – 

frýdecký zámek
Kostel sv. Jana Křtitele

Bazilika Navštívení 
Panny Marie

Evangelický kostel
Kostel sv. Jošta, sv. Jakuba, sv. 

Jana a Pavla, Všech svatých
- Zpřístupnění věže kostela sv. 

J. Křtitele 
- Koncert duchovní hudby ve 
14.30 h. v evangelickém kos-

tele a v 16.00 h.
v kostele sv. Jana Křtitele
- Výstava květin v Bazilice

Dny evropského dědictví

PIZZERIE QUATRO
ROZVOZ PIZZY, JÍDEL I MENU AŽ DO DOMU
Tel:. 558 43 10 16, 800 33 33 60 * ROZVOZ NAD 300 Kč ZDARMA
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VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Bruslení rodičů s dětmi 
8.30 - 9.30 hod.
6., 12., 13., 19., 20., 26. a 27. 9. 2009

Bruslení veřejnosti
6. 9. – 16.00 - 17.30 hod.
13. 9. – 16.30 - 18.00 hod.
20. 9. – 16.30 - 18.00 hod.

NAŠE HOKEJOVÁ LIGA
Vážení příznivci ledního hokeje! 
Společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. by ráda v nadcházející se-
zóně 2009-2010 rozjela ve Víceúčelové sportovní hale amatérskou 
hokejovou ligu – NHL (Naše Hokejová Liga). Více informací, jak se 
přihlásit a jaké jsou podmínky, a pravidla naleznou zájemci na našich 
internetových stránkách www.sportplex.cz v sekci Víceúčelová spor-
tovní hala pod kolonkou NHL. 

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ HC FRÝDEK-MÍSTEK
neděle 6. 9. 10:30 mladší dorost – Břeclav
sobota 12. 9. 10:00 5+6.tř. – Třinec
neděle 13. 9. 10:30 starší dorost – Uh.Hradiště
neděle 13. 9. 13:00 3+4.tř. – Vítkovice
středa 16. 9. 18:00 muži – Uničov
čtvrtek 17. 9. 19:00 mladší dorost – Prostějov
pátek 18. 9. 19:00 junioři – Technika Brno ( Blansko )
sobota 20. 9. 10:00 5+6.tř. – Orlová
neděle 21. 9. 10:30 starší dorost – Kometa Úvoz
pátek 25. 9. 19:00 junioři – Kometa Úvoz
sobota 26. 9. 10:00 7+8.tř. – Opava
neděle 27. 9. 10:30 starší dorost – Přerov
neděle 27. 9. 13:00 3+4.tř – Jastrzebie
neděle 27. 9. 17:00 muži – Hodonín
úterý 29. 9. 15:00 5+6.tř. – Karviná

Pohárové střetnutí s 1. FC 
Brno se oproti původnímu 
středečnímu termínu odehra-
je na Stovkách ve čtvrtek 3. 
září od 17 hodin.

Jelikož se na utkání s Brnem 
očekává opět vysoká návštěva, 
prosíme fanoušky, nechť přijdou 
na zápas s časovým předsti-
hem, aby se netvořily u pokladen 

Pohár s Brnem přeložen!
zbytečné fronty. Ty budou v den 
utkání otevřeny již od 15 hodin.

Nelze jako dřív využít odstav-
né parkoviště na škvárové plo-
še, protože zde zahájila výstavba 
hřiště s umělým povrchem. Par-
kovací místa ve Stovkách jsou 
tudíž značně omezena, proto by 
domácí fanoušci neměli jezdit 
zbytečně na zápas automobily.

Fotbalisté jako na houpačce
UNEX UNIČOV– FOTBAL F-M 

3:0 (0:0)
Jak je možné, že se tým do-

káže během jednoho týdne tak 
změnit? Tuhle otázku si jistě po-

ložilo několik fanoušků frýdecko- 
-místeckého fotbalu, kteří v ne-
děli 23. srpna navštívili třetili-
gové utkání v Uničově. Valcí-
ři nedokázali navázat na výkon 

z předešlého týdne, kdy doma 
porazili juniorku Baníku vysoko 
4:1, a s domácími fotbalisty pro-
hráli rozdílem třídy.

FOTBAL F-M – JIHLAVA B  
3:1 (3:0)    

Nevýrazný výkon v přede-
šlém týdnu v Uničově měl vliv 
na složení základní sestavy. 
Naši muži v sobotním dopoled-
ni 29. srpna potvrdili, že v domá-
cím prostředí jim to šlape dale-
ko lépe než na hřištích soupeřů. 
O svém vítězství nad jihlavskou 
rezervou rozhodli již v prvním 
poločase. Škoda jen, že po ce-
lou dobu zápasu se z nebe sná-
šely provazy deště.

V Karviné se konal Handball cup

Od čtvrtku 20. do soboty 
22. srpna se konal v Karviné 
16. ročník mezinárodního há-
zenkářského turnaje mládeže 
Handball cup 2009. 

Slavnostní zahájení turnaje 
proběhlo ve čtvrtek ve 20 hodin 
v amfiteátru Letního kina v par-
ku Boženy Němcové s bohatým 

kulturním programem a slavnost-
ním ohňostrojem. Turnaje se zú-
častnilo 100 mládežnických týmů 
z osmi evropských zemí. Během 
tří dnů bylo odehráno v pěti chla-
peckých a čtyřech dívčích ka-
tegoriích celkem 345 utkání a 
padlo 9198 branek! Jako jedi-
ní z Frýdku-Místku se zúčastni-

li mladší žáci SKP Frýdek-Mís-
tek „B“ ročník 1997 pod vedením 
Miloše Oulehly a umístili se na 
krásném 2. místě. Turnaj byl za-
končen v sobotu 22. srpna ve 20 
hodin opět v amfiteátru Letního 
kina, kde proběhlo vyhlášení nej-
lepších družstev a znovu i slav-
nostní ohňostroj.

Dorostenky nakročily do finále MČR
Důležitý krok k účasti ve 

finále Mistrovství České re-
publiky v atletice družstev 
udělaly dorostenky Sleza-
nu Frýdek-Místek. Nezodpo-
vědnost některých závodnic, 
která se k závodům nedosta-
vila, nahradila ostatní děvča-
ta obrovskou bojovností a 
obětavostí.

Na stadiónu v Břeclavi z 
toho bylo nakonec výborné dru-
hé místo a na to se propraco-

vala děvčata i v celkovém po-
řadí. Za tři týdny je čeká semi-
finále mistrovství ČR, a pokud 
opět podobně zabojují, nemělo 
by jim finále, kam postupují prv-
ní tři týmy, utéct.

Individuálně se nejvíce pro-
sadila Lucie Slováková, která 
zvítězila na 3000 m a byla druhá 
na 400 m. Petra Čaganová zví-
tězila na 1500 m překážek a do-
běhla třetí na 400 m. Druhá mís-
ta vybojovala Ivana Matušková 

na 1500 m překážek, Kateřina 
Klepáčová na 3000 m a štafeta 
4x400 m ve složení Lucie Slo-
váková, Petra Čaganová, Beáta 
Marková a Alice Pišová. Posled-
ně jmenovaná byla třetí na 800 
m. Další třetí místa přidala Kate-
řina Krejčová v hodu diskem a 
Anna Šmídová na 1500 metrů. 
I všechna ostatní děvčata však 
zaslouží poděkování za opravdu 
velké nasazení a výbornou re-
prezentaci oddílu i města.
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Pozvánka na Memoriál E. Kučery
O víkendu 5.-6. září se usku-

teční v hale 6. ZŠ již 25. roč-
ník volejbalového memoriálu 
E. Kučery. Turnaj si za dobu 
své existence díky organizáto-
rům vydobyl prestižní postave-
ní v povědomí nejlepších mlá-
dežnických týmů v naší repub-
lice i v zahraničí. Letos se na-
víc poprvé utkají družstva v 
rámci memoriálu i o titul pře-
borníka ČOS. 

Družstva starších žákyň volej-
balového oddílu TJ Sokola Frý-
dek-Místek tak budou moci změ-
řit své síly s českými družstvy: 
PVK Přerov, VK Prostějov, VK 
Lanškroun,VK KP Brno, UP Olo-
mouc, PVK Prostějov, TJ Slovác-
ká Slávia Uherské Hradiště, TJ 
Přímětice, TJ Sokol Frýdlant nad 
Ostravicí, hosty ze Slovenska: VC 
Senica, 1.VK Púchov, ŠK ŽU Ži-
lina A, MVK Poltár a z Polska: 
VC„Victoria – Mosir“ Cieszyn.

Domácí volejbalistky se před-
staví ve dvou týmech. V družstvu 
A se objeví sedm hráček, které v 
loňské sezóně pod vedením tre-
nérů Danuše Górecké a Petra 
Vrby dokázaly vybojovat na Mi-

strovství republiky starších ža-
ček v květnu v Ostravě velmi pěk-
né 3. místo. „Tato děvčata, ač vě-
kem ještě starší žákyně, budou 
letos hájit barvy frýdecko-místec-
kých extraligových kadetek. Čeká 
je nelehká sezóna, ale věřím, že 
na memoriálu budou patřit k favo-
ritkám na nejvyšší umístění,“ říká 
Danuše Górecká. 

Nově se tvořící tým starších 
žaček pro tuto sezónu je mladší, 
ale velmi snaživý. „Máme za se-
bou náročné soustředění na Slo-
vensku, vyplněné nejenom vo-
lejbalem. Kromě dřiny si děvčata 
také užila přípravu na kole, v ba-
zénu, při závodu v triatlonu, v tur-
naji badmintonu a nakonec i za-
sloužené termální koupaliště. 
Před námi je dlouhá sezóna, pří-
pravu jsme začali už 10. srpna a 
pokračujeme turnajem v Uher-
ském Hradišti. Na Memoriálu E. 
Kučery budou děvčata zatím sbí-
rat herní zkušenosti,“ uzavírá tre-
nérka Dana Górecká.

Zásluhou města Frýdek-Mís-
tek i TJ Sokola Frýdek-Místek má 
oddíl volejbalu opravdu vynikají-
cí podmínky pro práci s mládeží, 

bylo by škoda toho patřičně ne-
využít. „Ráda bych znovu oslovila 
ty nejmladší dívky a jejich rodiče, 
kterým se volejbal líbí, ať přijdou 
mezi nás. Často si kladu otázku, 
kam se poděly dívky, které mají 
zájem o sportování. A proto ne-
váhejte a kontaktujte nás,“ vyzý-
vá trenérka Górecká. 

12. září od 8:30 na 6. ZŠ pro-
běhne další memoriál. Juniorský 
turnaj Memoriál Sandry Lichnov-
ské a Evy Konderlové absolvuje 
deset družstev z Moravy a Polska. Bronzové starší žačky z Mistrovství republiky pro rok 2009/2010.

Sokolské mládí ve Vyhních na Slovensku
Ve dnech 21.-23. srpna se 

mladé kadetské a juniorské 
družstvo TJ Sokola Frýdek- 
-Místek zúčastnilo Mezinárod-
ního mistrovství Slovenska 
juniorek a juniorů ve volejba-
le na antuce „Memoriálu Juli-
usa Moru“ Sitno Cup. 

V juniorské dívčí kategorii bylo 
nominováno 10 družstev ze Slo-
venska, výběr Belgie, Slovinsko a 
naše dva týmy. Po loňském vítěz-
ství juniorky pod vedením trené-
ra Pavla Kožucha a trenérky Pav-
ly Pavelkové přijely obhajovat mi-
strovský titul. Hladce prošly skupi-
nou a zvítězily postupně nad ka-
detkami SR „B“, MVK Poltár, MŠK 
Žiar nad Hronom, A.I.F. Belgie. V 
sobotu podvečer porazily Sloven-
sko „A“, Mislinju ze Slovinska. O 
postup do finále se utkaly znovu 
se Žiarom nad Hronom (dvě hráč-
ky z tohoto týmu hrály slovenskou 
extraligu). Pánem na hřišti však 
byly naše sokolky. Vyhrály pře-
svědčivě 2:0 a ve finále porazily 
výběr Belgie a podruhé za sebou 
se staly mezinárodními mistryně-
mi Slovenska na antuce.

Sokolky měly nejen výško-
vou převahu, ale hlavně tech-
nicky byly lépe vybaveny, o tom 
svědčí i výběr do nejlepší šestky 
turnaje, kde jsme měli tři hráčky. 

Nejlepší nahrávačku Lenku Su-
idovou, smečařku Petru Kojdo-
vou a nejlepší hráčkou celého 
mistrovství byla vyhlášena Dani-
ela Pavelková. 

Neztratily se ani naše mladé 
kadetky pod vedením R. Podo-
ly a W. Cigána, se soupeři drže-
ly krok, ale v koncovkách nesta-
čily na starší soupeře. Skončily 

na osmém místě. 
Naši junioři s trenérem René 

Zemanem sbírali cenné zkuše-
nosti a byli zdatnými soupeři ex-
traligovému týmu Trenčínu, Zvo-
lenu, výběru Slovenska a pora-
zili mladý výběr Belgie.

Mladí sportovci TJ Sokol Frý-
dek-Místek vzorně reprezento-
vali svůj oddíl a město.

Na fotce zleva dole L. Janiczková, L. Siudová, D. Valasová, D. Po-
mykalová, P. Kojdová, zleva nahoře trenérka P. Pavelková, P. Kři-
vová, T. Chudobová, V. Závodná, S. Platošová, D. Pavelková, tre-
nér P. Kožuch.

Dorostenci házené v Griedelu
První kontakty přátelské 

družby házenkářů SKP Frý-
dek-Místek s německým TSV 
Griedel byly zprostředková-
ny tehdejší místostarostkou, 
dnešní primátorkou Evou 
Richtrovou, mezi delegací 
města Frýdku-Místku a Sport 
Jungen Hessen v roce 2001 
ve Wiesbadenu. Na základě 
těchto kontaktů se rozvinula 
spolupráce obou klubů v ob-
lasti házené, kterou od prv-
ních dnů zajišťuje Martin Str-
nadel a Jürgen Weiss. Letos 
vyrazila česká strana do ně-
meckého Griedelu, kde pro-
běhl v létě 2002 i první vý-
měnný pobyt. 

Nejvýraznější finanční po-
moc těchto setkání přichází ze 
strany Česko-německého fondu 
budoucnosti, magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ale i z vlast-
ních zdrojů klubů. Že se nejedná 
pouze o čistě sportovní záleži-
tost, dokládá letošní bohatý do-
provodný program a přijetí hes-

senským prezidentem. Nechy-
bělo několik cest po okolí, exkur-
ze v místních závodech a pro-
hlídky dalších měst. 

V Německu je házená pova-
žována za sport číslo dvě. Je 
přibližně na stejné úrovni jako u 
nás hokej. Propagace a prostře-
dí je proto na jiné úrovni, počí-
naje výchovou mládeže a kon-
če přechodem na nejvyšší úro-
veň. „V podstatě v Česku není 
možné tohoto stavu docílit, chy-
bí zde větší provázanost spon-
zorů s klubem,“ myslí si zástup-
ci SKP. Němci zase porovnáva-
jí, že ve Frýdku-Místku je napří-
klad spousta tenisových kurtů, 
kdežto v Německu jich tolik ne-
mají. „Mladí čeští házenkáři jsou 
velice sportovně nadaní, také je 
vidět, že hrají vyšší soutěž než 
naši mladší dorostenci. Obecně 
mohu říci, že český hokej je na 
vyšší úrovni oproti našemu, ale 
nejlepší házenkářská soutěž je 
samozřejmě u nás v Německu,“ 
srovnávají němečtí partneři.

Druhý rok činnosti ŠSK Beskydy
ŠSK Beskydy je organi-

zací, která si vzala za cíl po-
zvednout členskou základnu 
a úroveň chlapeckého volej-
balu ve Frýdku-Místku a okolí. 

Od září bude mít k dispozi-
ci nově rekonstruovanou halu 
SPŠ v Místku. V praxi to zna-
mená, že týmy již nemusí tréno-
vat na různých místech, ale klub 
bude mít své zázemí pro všech-
ny tréninkové skupiny. „Všechny 
nové věci ovšem mohou mít svá 
úskalí. V našem případě se jed-
ná o chlapce v kroužcích, kteří 
se k tréninkům scházeli na svých 
kmenových školách a nyní budou 
docházet do haly SPŠ. Doufá-
me, že rodiče ani kluky tato kva-
litativní změna neodradí a budou 

si naplno užívat nově položené-
ho umělého povrchu,“ věří Milo-
slav Chrobák, předseda Školního 
sportovního klubu Beskydy.

V nové sezóně bude ve Frýd-
ku-Místku družstvo kadetů (roční-
ky 1992 a 1993) startovat v kraj-
ském přeboru, okresním přeboru 
mužů a druhém ročníku Interligy 
(společná soutěž českých a pol-
ských družstev). Tréninková sku-
pina starších žáků (ročníky 1994 
a 1995) postaví do krajského pře-
boru dva týmy a do okresního pře-
boru žactva jeden tým. Dále bude 
hrát Interligu a prvně se také po-
kusí probojovat sítem kvalifikace 
do Českého poháru. Ve společné 
době na sousedících kurtech bu-
dou v úterý a ve čtvrtek od 14:15 

do 15:30 trénovat kluci ročníků 
1996 a 1997. Vedle nich na třetím 
kurtu se budou scházet nejmladší 
adepti volejbalu, narození v roce 
1998 a mladší. Do všech těchto 
skupin je možné přibírat od září 
další zájemce. I pro tyto chlapce 
již budou připraveny soutěže. Ti 
starší budou hrát krajský i okres-
ní přebor žactva a benjamínci pak 
okresní přebor + soutěž minivolej-
balu. Další informace a podrob-
nosti získáte na oddílovém webu 
www.sskbeskydy.cz 

A volejbalová „šupa“ na závěr: 
Školní sportovní klub Beskydy po-
řádá ve spolupráci s Volejbalovou 
akademií Zdeňka Haníka Spor-
tovní víkend, který proběhne v so-
botu a v neděli 26.-27. září.
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Statutární město Frýdek-Místek 
vyhlásilo výzvu k podávání žádos-
tí o poskytnutí podpory v rámci In-
tegrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slezská. Program na 
zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 
z něhož lze získat finance na regeneraci pane-
lových domů, skýtá obyvatelům sídliště Slez-
ská velkou a neopakovatelnou šanci na získá-
ní finančních prostředků. Podle ředitele spo-
lečnosti AVOS s.r.o., divize LENIN revitalizace 
domů, Ing. Jiřího Ulrycha je však zapotřebí si 
se žádostmi pospíšit.

„Jde o to, že vyčleněných 80 milionů korun ne-
pokryje všechny požadavky, které na daném síd-
lišti lze vznést. A ukončení příjmu žádostí je vázá-
no právě na vyčerpání těchto alokovaných peněz. 
Vycházíme z toho, že průměrné náklady na revita-
lizaci jedné jednotky (vchod, bytový dům) činí zhru-
ba deset milionů korun. Dle našich výpočtů se však 
daný program týká až 170 žadatelů, takže je jasné, 
že při šedesátiprocentní dotaci skutečných nákladů 
se dostane jen na přibližně 14 žadatelů.“

Koho se šance na peníze týká?
„Je to vymezeno místně. Podpora bude poskyto-

vána pouze v zóně Sídliště Slezská II, která je ohra-
ničena ulicemi Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, 
Sokola Tůmy, O. Lysohorského, Jana Čapka, Dob-
rovského, Hlavní a areálem židovského hřbitova. O 
podporu tedy mohou žádat vlastníci bytových domů 
v následujících ulicích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, 
Pekařská, J. Kavky, J. Božana, M. Chasáka, J. Čap-
ka, Jiřího z Poděbrad a Dobrovského. Pro ostatní, 
kterých se dotace netýká, jsme schopni zajistit dota-

Lidé ze Slezské mají jedinečnou šanci na peníze z EU! 

Musí si ale pospíšit
ci z programu PANEL, popř. ZELENÁ ÚSPORÁM, 
která by se od září měla otevřít i pro panelové domy. 

Co konkrétně mohou za přidělené finance 
na svých objektech vylepšit?

„Mezi podporované aktivity patří zateplení obvo-
dového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních 
konstrukcí, práce na bytovém domě prováděné k 
odstranění statických poruch nosných konstrukcí 
a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu, sanace základů a rekonstrukce 
hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce technic-
kého vybavení domů (modernizace otopné sousta-
vy, výměna rozvodů, tepla, plynu a vody, moder-
nizace vzduchotechniky, výtahů), výměny či mo-
dernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí, zajiště-
ní moderního sociálního bydlení při renovacích stá-
vajících budov.“

Získání evropských peněz bývá ovšem ná-
ročné na administrativu. Umíte v tom pomoci?

„Povinných dokumentů k žádosti je skutečně 
mnoho, ale to je u podobných dotačních titulů ob-
vyklé. My jsme samozřejmě schopni související ad-
ministrativní zátěž přenést na nás, postarat se o 
zpracování potřebného energetického auditu, pro-
jektové dokumentace i ostatních formalit s oběma 
fázemi schvalování spojenými. Na část nákladů 
nepokrytou dotací jsme rovněž schopni zájemcům 
vyřídit úvěr.“  

Kontakt: LENIN – revitalizace budov,
tel.: 603 110 968 (ing. Šrubař),
www.zateplujeme.cz                                     (PR)

PRACOVIŠTĚ FRÝDEK – MÍSTEK

Vím, že je to pravda!

Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek
Budova Krajského ředitelství Policie ČR Severomoravský kraj – Územní odbor Frýdek – Místek

Tel./Fax: 558 647 816 

Škola jógy 
Karakal

Zápis do kurzů
7. 9. od 16 do 18 h
V jógovém sále 9. ZŠ

Nová zábava ve VSH - CURLING na koberci
558 631 351

Provozní doba od 600 do 2100 Cena 80 Kč/h
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V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
Připravit rekonstrukci Domu včelařů v Chlebovicích

Frýdecko-místecká radni-
ce má v programovém pro-
hlášení další rozvoj okrajo-
vých částí města, v Chlebovi-
cích v posledních letech smě-
řuje své úsilí k postupné re-
konstrukci Domu včelařů a 
úpravám zdejšího sportovní-
ho areálu. 

Poslední srpnový den rada 
města na svém zasedání roz-
hodla o zadání veřejné zakázky 
„Provedení fasádní omítky včet-
ně dřevěných podhledů – klu-
bovna TJ Sokol Chlebovice,  
k. ú. Chlebovice“. Tato investič-
ní akce za bezmála 550 tisíc ko-
run naváže na předchozí úpravy 

tohoto objektu, kdy zde byla pro-
vedena výměna oken za plasto-
vá, výměna vchodových dveří, 
oprava nášlapné vrstvy terasy, 
oprava zábradlí a dozdění dvou 
štítových zdí s osazením oken v 
přístavku. A plány na další zve-
lebení zdejšího sportovního are-
álu se ani tímto výčtem nezasta-
vují. Do zásobníku investic od-
boru správy obecního majetku 

NA HŘIŠTI: V Chlebovicích se rekonstruuje budova klubovny. Po výměně oken přijdou další úpravy.
Foto: Petr Pavelka

PŘÍRODNÍ AREÁL: Hřiště využívá i Fotbal Frýdek-Místek. 
Foto: Petr Pavelka

PROSTOR PRO ROZVOJ: Další plány v této lokalitě směřují k tomu, 
aby měla lepší podmínky pro tělesnou výchovu místní škola.

Foto: Petr Pavelka

DŮM VČELAŘŮ: O budovu fojtství se radnice stará. Foto: Petr Pavelka
NOVÉ PARKOVIŠTĚ: U včelařů se proměnilo i nejbližší okolí.

Foto: Petr Pavelka

byla zařazena akce Moderni-
zace areálu v Chlebovicích s fi-
nančními prostředky okolo 7,5 
milionu korun. „Tato akce bude 
obsahovat víceúčelové hřiště, 
nafukovací halu s přípojkami, 
parkovací plochy, odvodnění, 
oplocení, běžeckou rovinku. Už 
byla uzavřena smlouva o dílo na 
zpracování příslušné projektové 
dokumentace a budeme se sna-
žit na tento projekt získat dotaci. 
Podle toho, jak budeme úspěš-
ní, se akce zrealizuje v příštím 
roce celá nebo bude zaháje-
na alespoň její první etapa,“ vy-
světlila primátorka Eva Richtro-
vá. Připomíná, že i v minulých 

letech se na údržbu vždy použi-
lo v plné výši nájemné, které za 
sportovní areál TJ Sokol Chle-
bovice vyplácí. „Objevovaly se 
zde tendence, aby město are-
ál prodalo, ale nebyly podlože-
né ekonomicky a radnice by ne-
měla žádné garance, co se dále 
v tomto prostoru bude dít. Přitom 
se jedná o nemovitosti, kde lze 
postupně vyřešit sportovní, spo-

lečenské a další potřeby místní 
části Chlebovice, mimo jiné rov-
něž potřeby sportovního vyžití 
žáků a dětí zdejší základní a ma-
teřské školy. Jiný majetek tohoto 
druhu město v Chlebovicích ve 
svém majetku nemá, proto jsme 
se rozhodli o prodeji sportovního 
areálu dále neuvažovat,“ přiblížil 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který připomněl, že město tuto 
problematiku široce diskutovalo 
se členy místního osadního vý-
boru, zástupci školy i TJ Sokol.

Pozornost je věnována i 
Domu včelařů, který využívá 
převážně Český svaz včela-
řů Frýdek-Místek, ale stále více 
slouží i dalšímu společenskému 
životu v obci. Už se zde napří-
klad loni uskutečnilo i slavnostní 
zahájení školního roku. Budova 
starobylého „Fojtství“ je státem 
chráněný objekt, který se histo-
ricky připomíná v roce 1320 v 
listině biskupa Konráda. V roce 
1986 v akci „Z“ byl opraven vče-
laři a místními občany. Postup-
ně zde byl vybudován včelař-
ský skanzen a muzeum včelař-
ství, Muzeum obce Chlebovi-
ce a Muzeum Bezručova kraje.   
V muzeu jsou umístěny úly od 
nejstarších slaměných úlů až po 
nejnovější úly z tvrzeného poly-
styrenu. V případě návštěvy zde 
uvidíte i řadu medometů včetně 
nejstaršího. Nechybí také me-
daile, odznaky a známky s vče-
lařskou tematikou. Mezi expo-
náty je i dekret Marie Terezie o 
včelařství. Ve včelařském domě 

se provádějí kurzy, přednášky, 
výstavy, oslavy a přijímají se i 
organizované zájezdy. V objek-
tu je umístěna rovněž včelařská 
prodejna. Před dvěma lety zde 
byly provedeny stavební úpravy 
spočívající v izolačních pracích 

a úpravách podlahy a půdy, loni 
se začalo s druhou etapou re-
konstrukce a spolu s výměnou 
podlahových krytin a drobnými 
opravami zde bylo za poslední 
tři roky vynaloženo přes sedm 
milionů korun.  (pp)

Radnice nezapomíná na okrajové části – 
Chlebovice: sportovci a včelaři
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ESTETIKA
Srdíčko

Věk: 5 – 7 let
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Výtvarný kroužek pro děti zamě-
řený na osvojení základních do-
vedností – stříhání, kreslení, le-
pení, modelování atd.

Mozaika
Věk: 8 – 15 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Všehochuť pro všechny, kteří si 
chtějí zkusit grafiku, batikování, 
malbu na sklo, keramiku, výro-
bu dekoračních předmětů, prá-
ci s textilem…

Keramika
Věk: 7 – 18 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Při tvořivé práci s hlínou se děti 
naučí pracovat s plátem, mode-
lovat, odlévat, glazovat a zákla-
dy točení na kruhu.

Paličkování
Věk: 7 – 18 let, dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Naučíte se základní techniky pa-
ličkování a dle předloh si vyro-
bíte jednoduché motivy touto 
uměleckou technikou.
Keramika pro dospělé – 5 lekcí
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 500,- / 5 lekcí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Základy práce s hlínou, glazová-
ní apod.
POHYB, TANEC A TURISTIKA
Vodní hrátky pro předškoláky 
Věk: 4 – 6 let
Místo: Krytý bazén, Pionýrů 
2069, Místek
Cena: 1.000,- Kč / 10 lekcí 
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
S vodou budeme kamarádi. Hra-
vou formou se děti seznámí se 
základy dýchání do vody, plavá-
ní, potápění.

Krůčky
Věk: 4 - 7 let
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Charakteristika ZÚ:
Děti se seznámí se základními 
prvky aerobiku, hravou formou 
se naučí vnímat hudbu a pohyb. 
Nácvik sestav, vystupování…

Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let
Místo: 1. ZŠ, třída TGM 454, 
Frýdek
 Obchodní akademie, Palackého 
123, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Pohyb zábavnou a hravou for-
mou. Hry, soutěže, míčové hry, 
cvičení na nářadí, víkendové vý-
lety, koupání. 

Aerobik
Věk: 8 - 11 let
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Základy aerobiku a moderního 
tance.

Moderní tance – taneční 
skupina KOD

Věk: 12 - 15 let 
Místo: Obchodní akademie, Pa-
lackého 123, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Zvládnete taneční choreografie 
moderních tanců, např. hip hop, 
disko-tance apod.

Aktiv – taneční skupina
Věk: 8 - 15 let 
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Taneční skupina – moderní tance.

Country tance
Věk: 7 - 14 let 
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Renáta Bortlíčková
Charakteristika ZÚ:
Seznámení s kroky, figurami a 
tanci. Účast na vystoupeních.

Mažoretky
Věk: 6 - 12 let 
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Nácviky sestav, vystoupení, 
soutěže.

Kung – fu
Věk: od 9 let 
Místo: 4. ZŠ Frýdek-Místek, Ko-
menského 402
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Známé bojové umění.

Horomrňata

Věk: 4 - 6 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Základy pohybu na cvičných le-
zeckých stěnách, seznámení s 
horolezeckými pomůckami pro 
bezpečné provozování lezecké-
ho sportu, hry a soutěže nejen 
na cvičné lezecké stěně.

Horopřípravka
Věk: 6 - 12 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Základy pohybu na cvičných le-
zeckých stěnách, seznámení 
s horolezeckými pomůckami a 
materiálem pro bezpečné provo-
zování lezeckého sportu. Hry a 
soutěže nejen na cvičné lezecké 
stěně. Základy vysokohorské tu-
ristiky. Výlety a výpravy nejen do 
horolezeckých oblastí regionu.

Horský klub
Věk: 12 - 18 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Volný klub se zaměřením na le-
zení. Cvičná stěna, skály. Turis-
tické výpravy.

Turistický oddíl – KAM
Věk: 7 – 13 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Jsme oddíl s všestrannou čin-
ností. Hrajeme hry v lese, v tě-
locvičně, ve městě, v klubovně 
i ve vodě. Pronikáme do kouzel 
míčových her, bojujeme o body, 
učíme se základy turistických 
dovedností. 

Turistický oddíl – T.O.R.
Věk: 7 – 13 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Náš oddíl je zaměřený všestran-
ně. Věnujeme se pěší turistice, 
závodům, sportům a hrám ve 
městě a v přírodě. Na schůzkách 
se učíme různým dovednostem. 
O víkendech pořádáme jedno-
denní nebo vícedenní výpravy.

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

Lavina
Věk: 9 – 13 let 

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Oddíl věnující se převážně hrám 
na hřišti (ringo, baseball). V klu-
bovně probíráme biblické příbě-
hy nebo se připravujeme na ori-
entační závod hlídek „Biblická 
stezka“. Každoročně pořádáme 
dvě víkendovky na chatách. Na-
bízíme možnost zúčastnit se let-
ního stanového tábora.

POČÍTAČE A TECHNIKA
Práce s PC
Věk: od 7 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí. Základy 
práce s počítačem zajímavou a 
zábavnou formou. MS Word, MS, 
Excel. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.
Web – tvorba webových stránek
Věk: od 9 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Tvorba internetových stránek 
(základy HTML, PHP, MySQL, 
grafika a další). Vytvořte si své 
internetové stránky. Po úspěš-
ném absolvování kroužku obdr-
žíte osvědčení.

Počítačová grafika
Věk: od 9 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Základy počítačové grafiky. Na-
učíte se vyrobit vizitky, plakáty, 
obaly. Vektorová a rastrová gra-
fika. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.

Počítač pro každého
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 1.400,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí. Zákla-
dy práce s MS Windows, Word, 
Excel, internet, e-mail. Kurz je 
akreditován MŠMT, po jeho do-
končení obdržíte osvědčení.
Web – tvorba webových stránek
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 1.400,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci.
Naučíte se, jak si vytvořit svou 
vlastní webovou prezentaci od 
úplných základů. Po úspěšném 
absolvování kroužku obdržíte 
osvědčení.

Plastikový modelář
Věk: od 9 let

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro všechny se zájmem o plas-
tikové nelétající modely, bojovou 
techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přesnosti, 
trpělivosti a seznámíte se s ději-
nami leteckého průmyslu.

Letecký modelář
Věk: od 9 let
Místo: 2. ZŠ, J. Čapka 2555, 
Frýdek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro všechny, kteří mají zájem 
o létající modely letadel z bal-
sy a mají trpělivost. Procvičíte si 
zručnost, důslednost při práci s 
balsou, ale i techniku létání u vy-
robených modelů letadel.

ŠACHY, DESKOVÉ HRY
Šachový kroužek

Věk: 5 – 18 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Náplní šachových kroužků bu-
dou přednášky na jednotlivá ša-
chová témata. Děti se seznámí 
s historií šachové hry, naučí se 
partie zapisovat a hrát se šacho-
vými hodinami. Zúčastní se ne-
jen víkendových soustředění, 
ale i mnoha šachových turnajů.

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let
Místo: mateřské školy
Cena: 700,- Kč / škol. rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.
Šachový klub – Městská liga 
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 300,- Kč / škol.rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Magic
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Světoznámá karetní hra Magic 
The Gathering.
Turnaje, výměna karet apod.

Deskové hry
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
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Moderní deskové hry. Novinky, 
turnaje apod.

HUDBA A JAZYKY
Angličtina

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

Italština
Věk: od 12 let, dospělí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí.
Naučíte se gramatice italského 
jazyka, základním konverzačním 
tématům a samozřejmě to, proč 
mít rád italský jazyk. 
Rozdělení výuky dle pokročilos-
ti účastníků.

Flétna
Věk: od 5 – 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek 
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro děti, které mají rády hudbu – 
základy hry na flétnu.

OSTATNÍ
AMOS

Věk: 14 - 25 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 0
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. 
Vyzkoušíte si přípravy akcí a 
projektů pro děti a mládež.
Získáte základní teoretické i 

praktické zkušenosti. Na konci 
obdržíte osvědčení, které lze vy-
užít například jako příloha k při-
hláškám na pedagogické školy.

Věštírna
Věk: od 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Klub pro všechny, které láká ta-
jemno. Společně si vyzkoušíme 
vykládání karet, nahlédneme do 
chiromantie, budeme bádat nad 
záhadami spiritismu.

Redakce
Věk: od 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Láká vás prostředí mediálních pro-
středků? Pojďme společně tvořit 
jedinečné noviny a připravovat za-
jímavé reportáže z našeho města.

Dějiny umění 1
Věk: od 13 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 600,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Příprava na studium vysoké ško-
ly uměleckého zaměření. Zna-
losti z oboru v kontextu s histo-
rickými obdobími.

Dějiny umění 2
Věk: dospělí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / 3 měsíce
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Seznámení se základy dějin 
umění snadno a rychle.
Získáte základní orientaci v pro-
blematice jednotlivých historic-
kých období. 

Dva tříměsíční bloky.
RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK

Klubíčko
Věk: od 4 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 300,- Kč / 1 měsíc
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Dopolední program pro děti, kte-
ré pravidelně nenavštěvují mateř-
skou školu. Výtvarné, pohybové 
a hudební aktivity. Rozvíjení mo-
torických dovedností. Výhodou je 
menší kolektiv dětí (individuální 
přístup). Program probíhá 1x týd-
ně od 8:00 do 12:00 hodin. V ceně 
je zahrnuta i svačina a pitný režim.

Klub maminek Klíček
Věk: celé rodiny 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 0,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Otevřený klub pro setkávání ro-
dičů (prarodičů apod.). Místo pro 
celou rodinu. Prostory pro vol-
né hraní, setkávání, povídání u 
kávy, volnočasové aktivity, vý-
měny zkušeností, oslavy naro-
zenin apod. Odborné přednáš-
ky, vzdělávání, zábavné pořady 
apod. Program klubu si z velké 
části můžete tvořit sami.

Cvičení rodičů s dětmi
Věk: od 2 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 100,- Kč / 1 měsíc
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Společné cvičení pro rodiče a děti. 
Přijďte si společně zacvičit pod ve-
dením zkušené lektorky. Cvičení je 
vedeno zábavnou formou plnou 

her, soutěží, hudby, říkánek apod.
Koloušci

Věk: od 6 do 15 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Turisticky zaměřený oddíl. Výle-
ty, soutěže, hry, tábornické do-
vednosti, stanování apod.

Pilates a zdravotní cvičení
Věk: od 18 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: celé kurzovné 400,- Kč/ 
12 lekcí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Zdravotní cvičení pro všechny. 
Jednotlivé lekce: 40,- Kč/ 1 lekce

Flétna
Věk: od 5 – 10 let
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Pro děti, které mají rády hudbu – 
základy hry na flétnu.

Hudební škola YAMAHA – 
Robátka

Věk: 4 – 18 měsíců
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 1.350,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Dopoledne, odpoledne. Program 
Robátka je nejnovějším progra-
mem Hudební školy YAMAHA 
pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. 
Na jeho vývoji se podílela celá 
řada fundovaných odborníků z 
oblasti hudební pedagogiky, pe-
diatrie a dětské neuropsycholo-

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZMĚNY VYHRAZENY
KONTAKT

Středisko volného času Klíč,
příspěvková organizace

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

gie. Dětem jsou nabízeny nejrůz-
nější možnosti zapojení do tvůrčí-
ho procesu (se zřetelem k úrov-
ni jejich smyslových a senzomo-
torických zkušeností). Získáva-
jí tak první elementární povědo-
mí o hudbě. Podstatou je proces 
„volného objevování“. Dítěti dává 
možnosti pozorovat a objevovat 
nabízené předměty s přihlédnu-
tím k individuální úrovni smyslo-
vého vnímání. Dalšími aktivizač-
ními prvky jsou společný zpěv, 
poslech hudby a hudebně-pohy-
bové hry. Úloha rodičů spočívá v 
zajištění a zaopatření dětí. Figur-
kou, která děti provází, roste stej-
ně jako ony a prožívá s nimi té-
mata vycházející z jejich života 
– koupání, uspávání, jídlo, pohyb, 
nemoci – je tuleň Robbie.
Jednoduché tématicky uspořá-
dané příběhy s písněmi a básně-
mi obsažené v příručce pro rodi-
če jsou doplněny hudbou na CD.

Hudební škola YAMAHA – 
první krůčky k hudbě

Věk: 18 měsíců – 4,5 let
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 1.350,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:

(viz programová nabídka)
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 29,50 m2 (II.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php 
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými 

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php 
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města 

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Statutární město Frýdek- 
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 3151/33 zast. plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 3151/33 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 51 m2 včetně součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nejnižší nabídková 
cena činí 334.120 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frýdek- 
-Místek, ul. Radniční 10, Frýdek- 

Nabídkové licitační řízení
-Místek. Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před jeho ko-
náním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem o 
zaplacení jistiny. Jistina je stano-
vena ve výši 33.412 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na 
číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133999, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení.  
Prohlídka objektu je dne 10. 9. 
2009 v 9.00 hodin.

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 174, 558 609 176.

Statutární město Frýdek- 
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 3151/24 zast. plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 3151/24 za-
stavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 115 m2 včetně součástí a příslu-
šenství (včetně garáže), k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek. Nejniž-
ší nabídková cena činí 492.430 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční 16. 9. ve 13.00 h. 
v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení
Účastník nabídkového licitač-

ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 49.243 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na 
číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133998, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení. 

Prohlídka objektu je dne 10. 
9. 2009 v 9.15 hodin.

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 174, 558 609 176.

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

- garáž bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. st. 252 a pozemek p.č. st. 
252 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 98 m2, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek. 
Vyvolávací cena činí 245.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.30 h. v zasedací síni v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení

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

- bytová jednotka č. 232/1 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3357/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a ná-
dvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (ul. Hav-
líčkova) za celkovou vyvolávací 
cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3357/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/8 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3408/33540 

Nabídkové licitační řízení
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1752/12 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích 
p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 vše 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 1242/234879 na 
společných částech budovy č.p. 
1751,1752,1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (ul. Josefa Suka) za celko-
vou vyvolávací cenu 125.805 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 13.45 
hod. (jednotky – nebytové prosto-
ry) a ve 14.15 hod. (bytové jednot-
ky) v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 
Účastník nabídkového licitačního 
řízení se před jeho konáním proká-
že platným občanským průkazem 
a dokladem o zaplacení jistiny. 
Výše jistoty je stanovena na 10% 
z vyvolávací ceny a je splatná nej-
později v den licitačního řízení na 
účet Statutárního města Frýdek- 
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. Bližší infor-
mace – Magistrát města F-M, tel.: 
558 609 172, 558 609 171.

Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním pro-
káže platným občanským průka-
zem a dokladem o zaplacení jistiny. 
Jistina je stanovena ve výši 24.500 
Kč. Jistinu je nutno uhradit na účet 
Statutárního města Frýdek-Místek 
vedený u Komerční banky, a.s., a 
to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133112, nejpozději v den na-
bídkového licitačního řízení. 

Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel.: 558 609 174, kde je 
možno domluvit prohlídku.

Dne 31. 8. 2009 byl ukon-
čen provoz sběrného dvora 
umístěného v Místku na uli-
ci Svazarmovská 88 (za Li-
dlem – objekt společnosti 
Sběrné dvory, s.r.o.). 

Tento sběrný dvůr byl 
přemístěn do Místku - Col-
lo louky (vedle supermarke-
tu Tesco). Dne 1. 9. 2009 byl 
otevřen sběrný dvůr v Míst-
ku – Collo louky (vedle su-
permarketu Tesco).

Provozní doba zůstává 
zachována: Po-Pá (8.00 – 
18.00) So (8.00 – 14.00).

PŘEMÍSTĚNÍ
SBĚRNÉHO DVORA

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku upozorňuje občany na dru-
hou splátku poplatků za odpad a 
za psy. Poplatníkům jsou v těch-
to dnech doručovány poštovní 
poukázky, které musí být uhra-
zeny do 30. září tohoto roku. 

Místní poplatky lze zaplatit poš-
tovní poukázkou prostřednictvím 
pošty, dále převodem na bankov-
ní účet města nebo v hotovosti pří-
mo v budově magistrátu na ulici 
Radniční 1148, a to v přízemí na 
oddělení místních daní a poplat-
ků. Úřední hodiny jsou v pondělí a 
středu od 8 do 16:30 hodin a ve 
čtvrtek od 8 do 15 hodin. Upozor-
ňujeme občany, že mimo tyto ho-
diny nelze záležitosti místních po-
platků na finančním odboru vyřídit.

Místní poplatek za komunální 
odpad na osobu a celý rok 2009 
činí 492 Kč. Lidé starší sedmdesá-
ti let zaplatí ročně jen 252 Kč. Od 
poplatku jsou osvobozeni například 
studenti, ubytovaní mimo své trva-
lé bydliště, dále lidé, kteří se v pří-
slušném kalendářním roce proka-
zatelně zdržují déle než 9 měsíců v 
zahraničí, a částečně také rodiny s 
více než třemi dětmi, kdy za čtvrté-
ho a dalšího potomka již platit ne-
musejí. Vše musí být písemně dolo-
ženo. Další osvobození od poplatku 
a úlevy, včetně podrobných infor-
mací, lze zjistit na www.frydekmis-
tek.cz – radnice – tiskopisy, pokyny, 
materiály, životní situace – odbor fi-
nanční – místní poplatek za provoz 
systému shromažďování.

Místní poplatek ze psů hradí dr-
žitel psa, který má trvalý pobyt na 
území města Frýdek-Místek. Po-

Druhá splátka poplatků za odpad a psy
vinnost zaplatit poplatek vzniká v 
kalendářním měsíci, ve kterém pes 
dovršil stáří tří měsíců, přičemž po-
platek se platí za každý, i započa-
tý kalendářní měsíc. Poplatek se 
odvíjí od trvalého bydliště držitele 
psa, například v obytném domě v 
centru města činí poplatek 1.200 
Kč/rok, v rodinném domě je popla-
tek stanoven na 400 Kč/rok, sta-
robní a plně invalidní důchodci za-

platí 200 Kč/rok. Podrobné infor-
mace o dalších sazbách poplatku 
a osvobozeních lze zjistit na www.
frydekmistek.cz – radnice – tisko-
pisy, pokyny, materiály, životní si-
tuace – odbor finanční – přihláše-
ní psa k místnímu poplatku ze psů.

Včas nezaplacený poplatek 
nebo jeho nezaplacenou část 
může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sběr nebezpečných a velko-

objemových složek komunál-
ního odpadu je zajištěn pomo-
cí mobilní sběrny, která je umís-
těna vždy v úterý, středu a čtvr-
tek v době od 10 hodin do 18 ho-
din na vybraném parkovišti (viz 
www.frydekmistek.cz). Pracovní-
ci Frýdecké skládky, a. s., odebe-
rou od občanů s trvalým pobytem 
na území města Frýdku-Místku 
ZDARMA nebezpečné a velko-
objemové odpady. V době mimo 
provoz mobilní sběrny je zakázá-
no odkládat jakékoliv odpady!

V době mimo provoz mobil-
ní sběrny můžete nebezpečné 
a velkoobjemové odpady ode-
vzdat ve sběrném dvoře:

Provozní doba:
ve Frýdku

ul. Panské Nové Dvory (objekt 
spol. Frýdecká skládka, a. s.)

nebezpečné odpady
Po – Pá 6.00 – 14.00

velkoobjemové odpady
Po – Čt 6.30 – 17.00
Pá – So 6.30 – 14.00
ul. Hlavní, („pod estakádou“ – u 

vjezdu do objektu Slezan 09)

Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

v Místku
ul. Svazarmovská 88 (za Lidlem 
- objekt spol. Sběrné dvory, s.r.o .)
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběrné dvory přijímají:
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, monitory, rá-
dia, počítače, obrazovky, lednice, 
mražáky, použité obaly od postři-
ků, zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, zářivky a 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY:

skříně a ostatní nábytek, mat-
race a koberce, pneumatiky, pa-
pír, plasty, sklo, kovy, zeleň, trá-
vu a listí, sporáky, pračky

Sběrný dvůr v Místku nepřijí-
má stavební odpady! 

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na: Frý-
deckou skládku, a. s. – 558 627 
047, 558 438 330, 558 636 251 
nebo na Magistrát města Frýdku-
Místku, odbor životního prostře-
dí a zemědělství – 558 609 561.
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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
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Mírně erotická výstava
místních i přespopolních výtvarníků

s názvem Ze šuplíčku.

NOVINKY:
Štěpán Krhut, Roman Schmucker,

Karel Demel

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

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

Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

Provozní doba přes školní rok
je od 13 do 17 hodin.

4. září - Rozloučení s prázdninami
hry, soutěže, scénky, promítání prázdni-

nových videí, anketa apod.
9. září - Výtvarné odpoledne

tvorba z přírodnin – listů, sušených kvě-
tin, obilnin, dřeva,kůry apod.

17. září - Nezbednické pečení
jablkové dobroty
23. září - „7 x 7“ 

vědomostní soutěž

LIDOVÝ DŮM

Lidový dům v Místku si počátkem září při-
pomene 80. výročí posvěcení základní-

ho kamene Katolického lidového domu v 
Místku, a to: 

v sobotu 6. 9. v 19 h slavnostním veče-
rem ve velkém sále LD a

v neděli 7. 9. v 10 h v kostele sv. Jana a 
Pavla slavnostní bohoslužbou.

Součástí oslav bude také výstava o histo-
rii a současnosti Lidového domu.

F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 401, 558 437 336

e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz
www.lidovydum-mistek.wz.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

Pá 4. 9. OTVÍRÁK – HITY ZE ZÁHRO-
BÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY
So 5. 9. TEKNO – IRINOIK SOUND 
SYSTEM 10 YEARS AFTER!!!
IRINOIK NAKASHI JUST REPLAY THE 
SOUND, ANEB DESETILETÝ ARCHIV: 
FREE TECHNO, HOUSE TEKNO BREAK, 
HARD TEKNO TRIBE, IRINOIK DJS + ADA/
PŘEROV TRIP HOP ALA TOM WAITS
Po 7. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 9. 9. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 
UPROSTŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Čt 10. 9. ALTERNATIVE MUSIC club
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKO-
TÉKA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NE-
USLYŠÍTE
Pá 11. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
So 12. 9. REAGGAE &DNB PARTY-
AUTMN SILESIAN TOUR
DJS:SUEZ, JAHRIDER, VARGAS, 
STRAWBERRY, URVUTIBURVU, GRE-
EN DUCK, OWEC &ADA, ARGRESSOR 
A STOUN PLNY HARDCORE, BREAK-
CORE, JUNGLE,DUBSTEP
Po 14. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 16. 9. STOUNDRUM+TURNAJ VE 
FOTBÁLKU club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…
Čt 17. 9. ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKO-
TÉKA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NE-
USLYŠÍTE

Pá 18. 9. NAA:SH:UP – B-DAY
PRVNÍ DNB PARTY V NOVÉ SEZÓNĚ, 
FARALERR 4 DECKS SHOW, ELVIS/
EXT-DUST, C.PHONE/NO.MONEY, SPO-
OK/CROSCLUB, KLOOK/CROSCLUB, 
FERDA/BEAT+, SMARIO/MKTBROS-BE-
AT+, P.R.D.K/BSMK/BREAKDIVISION
So 19. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY!!!
Po 21. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 23. 9. STOUNDRUM club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…
Čt 24. 9. ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKO-
TÉKA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NE-
USLYŠÍTE
Pá 25. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA VÍ, CO SE VÁM LÍBÍ, 
ANEB NAŠE HITY VE STOUNU
So 26. 9. H16 & HIP-HOP PARTY
PO ROCE OPĚT HÁJEDNAŠEST-
KA, ČERSTVÁ JAKO CHLEBA Z TES-
CA, S NOVÝMI VĚCMI A HOSTY, TURT 
(BNNB) WITH ARTHUR, FATAL ERROR 
*MONIKA‘S BIRTHDAY*
Ne 27. 9. HITY SPECIÁL 18PLUS!!!
OPRAVDU DOSPĚLÁ AKCE PRO OPRAV-
DU DOSPĚLÉ LIDI, VSTUP OD 18 LET, 
HURÁ, ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE!!!
Po 28. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 30. 9. STOUNDRUM+TURNAJ VE 
FOTBÁLKU club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…

GALERIE POD SVÍCNEM
29. 8. – 2. 10.

Zuzana Sommernitzová – digitální tisky

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč a Lukáš Horký

Naše město

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

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

Středisko volného času Klíč

9. 9. - SBÍRKA PRO 
SVĚTLUŠKU

Projekt Nadačního 
fondu Českého roz-

hlasu na pomoc 
dětem a dospě-

lým s těžkým 
z r a k o v ý m 

postižením. Bližší info na www.svetluska.
centrum.cz.
Info: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz

11. 9. - AHOJ PRÁZDNINY
Zábavný program pro malé i velké k ukon-
čení celoprázdninového programu Prázd-
niny ve městě. Hry, soutěže, nafukovací 
atrakce, výtvarná dílna, deskové hry, na-
bídka volnočasových aktivit na nový škol-
ní rok. Každý hrací plán z akce „Prázdni-
ny ve městě“ zde můžete vyměnit za malý 
dárek. Akce probíhá za finanční podpory 
Statutárního města Frýdek-Místek.
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
14:00 – 18:00 hodin
15. 9. - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO 

TANEČNÍ SKUPINY AKTIV
Moderní tance. Kategorie do 8 let, do 11 
let, do 15 let
Místo a čas: Obchodní akademie (malá 
tělocvična), 15:00 – 18:00 hodin.
Informace: Patrik Siegelstein, 732 646 
125, e-mail: patrik@klicfm.cz

RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – ROBÁTKA
Program Robátka je nejnovějším progra-
mem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 
(!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podíle-
la celá řada fundovaných odborníků z oblasti 
hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neu-
ropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůz-
nější možnosti zapojení do tvůrčího proce-
su (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a 
senzomotorických zkušeností). Získávají tak 
první elementární povědomí o hudbě. Pod-
statou je proces „volného objevování“. Dítě-
ti dává možnost pozorovat a objevovat na-
bízené předměty s přihlédnutím k individuál-
ní úrovni smyslového vnímání. Dalšími akti-
vizačními prvky jsou společný zpěv, poslech 
hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodi-
čů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. Fi-
gurkou, která děti provází, roste stejně jako 
ony a prožívá s nimi témata vycházející z je-
jich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, 
nemoci – je tuleň Robbie. Jednoduché tema-
ticky uspořádané příběhy s písněmi a básně-
mi obsažené v příručce pro rodiče jsou dopl-
něny hudbou na CD.
Cena: 1 350 Kč/pololetí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, každé úterý, 15:00 
– 15:45 hodin
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – PRVNÍ 

KRŮČKY K HUDBĚ
Program První krůčky k hudbě vychází z 
předpokladu, že všechny děti spontánně re-
agují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prv-
ních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávě-
ní, hudebně pohybové a rytmické hry, po-
slech skladeb, hra na rytmické hudební ná-
stroje (včetně doplňujících výtvarných a pra-
covních činností). Děti si zvykají na pobyt v 
kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hra-
vá forma všech činností a rozvoj přirozené 
zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné 
zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. 
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života 
dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenos-

tem. Ke každému tématu je připravena od-
povídající píseň, báseň a poslechová ukáz-
ka, takže společně s příběhem a rytmickou 
nebo pohybovou hrou tvoří hodina organic-
ký, jednotný celek. Díky aktivní účasti jed-
noho z rodičů (prarodičů), využívání zajíma-
vých učebních materiálů – moderních zpěv-
níků, CD s nahrávkami písní a poslechových 
skladeb, leporel a dalších progresivních po-
můcek, je působení cílené a intenzivní.
Cena: 1 350 Kč/pololetí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, Každé pondělí, 9:00 – 9:45 
hodin a každé úterý, 16:15 – 17:00 hodin
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Pro děti
Sobota 26. září v 15 hodin

M. Domkář
Líný Honza

Hra s loutkami na motivy pohádky Jose-
fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek, loutková scéna.
Pro mládež a dospělé

Sobota 19. září v 18 hodin
Ú-klid

Představení zahrnující monology vážné i 
scénky veselé, dialogy rozpustilé i výstu-
py pochmurné, hudební výstupy rozver-
né i lehce morbidní – hraje nový divadel-

ní soubor SERUM Frýdek-Místek
Předprodej vstupenek vždy v úterý a 

čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v září:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

KOUZELNÝ KOUTEK
MaMiCentrum - Aquapark Olešná, Místek

Web: http:/kouzelny.koutek.sweb.cz,
www.mamicentrum.eu

kouzelny.koutek@seznam.cz,
info@mamicentrum.cz, tel.: 737 518 840 
Dětský koutek sloužící k hlídání dětí a k 
volnočasovým aktivitám rodičů s dětmi
HLÍDÁNÍ RODINNÉHO TYPU od září
Nabízíme hlídání dítěte v rodinném domě 
v Místku s různými aktivitami buď v her-
ně, anebo za pěkného počasí na za-
hradě u domu. K dispozici je pískoviš-
tě, trampolínka a skákací hrad se sklu-
zavkami. Během hlídání vaše dítě pove-
deme k hudebnímu, výtvarnému i vědo-
mostnímu rozvoji. 
TĚHOTENSKÉ KURZY
LAKTAČNÍ PORADNA
KURZ MANIPULACE S DÍTĚTEM 
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK
od října v areálu Aquaparku Olešná

PODZIMNÍ RODINNÝ TÁBOR
25.-28. 9.

PENZION ROZPITÉ, DOLNÍ BEČVA
PUTOVÁNÍ S DRÁČKEM MRÁČKEM

Tradičně pohodový pobyt pro rodiče s 
dětmi plný legrace, her, soutěží, přizpů-

sobený i pro nejmenší děti od 1 roku. 
Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku, 

animační program pro děti 4-10 let, kre-
ativní a výtvarné programy pro rodi-

če i děti. Podrobné informace emailem 
nebo telefonicky.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

KURZY V NÁRODNÍM DOMĚ
– ZAHÁJENÍ V ZÁŘÍ 2009

POHYBOVÉ KURZY
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Lekce jsou zaměřeny na zpevnění a for-
mování svalových skupin. Pravidelným 
cvičením můžeme „formovat“ svoje tělo, 
u žen zejména problémové partie jako 
boky, stehna, břicho. Hodiny jsou připra-
veny tak, aby si naplno zacvičili začáteč-
níci i pokročilí.
Každé pondělí od 17.30 do 19.00 hodin.

Zahájení: 7. 9. 2009
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Cvičení pro zdraví je fyzicky nenáročnou 
formou péče o svou kondici a zdraví. Má 
uklidňující efekt, zbavuje každodenního 
stresu a zlepšuje koordinaci. Tělesná ak-
tivita působí také jako prevence mnoha 
zdravotních problémů a nemocí. Při klid-
né hudbě se naučíme cviky na protažení, 
posílení i uvolnění svalů celého těla. 
Každou středu od 17.30 do 19.00 hodin.
Zahájení: 23. 9. 2009

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY PILATES

Při klidné hudbě se naučíte soubory cvi-
ků zaměřené na zlepšení držení těla, ná-
pravu nerovnováhy pohybového systé-
mu, protažení, atd. Obnovuje celkovou vi-
talitu, zmírňuje chronickou únavu a stres.
Každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 22. 9. 2009

CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení pro osoby ve věku nad 50 let si 
klade za cíl přispět k udržení dobrého fy-
zického i duševního stavu. Cvičení s prv-
ky jógy, pomáhá překonat bolesti zad, 
ztuhlost svalů, kloubů. To vše při klidné 
hudbě a v pomalém tempu. Vhodné pro 
muže i ženy.
Každý úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00 
hodin. Zahájení: 29. 9. a 1. 10. 2009

POWERJÓGA
Cvičební styl založený na opakování zá-
kladních jógových pozic, které jsou dyna-
micky řazeny za sebou s prvotním zamě-
řením pozornosti na dech. Vhodná jako 
prevence bolesti páteře a kompenzace 
jednostranného zatížení. Zlepšuje flexibi-
litu, zachovává přirozenou hybnost klou-
bů, tvaruje problémové partie.
Každé úterý od 17.15 do 18.15 hod. a 
každý čtvrtek od 18.45 do 20.00 hodin. 
Zahájení: 22. 9. a 24. 9. 2009

PILATES
Důmyslně propracovaný cvičební systém, 
který vede k posílení a protažení svalů ce-
lého těla a snaží se přitom využít vyváže-
né spolupráce těla a mysli. Cvičení rozví-
jí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a 
dýchání. Obnovuje celkovou vitalitu, zmír-
ňuje chronickou únavu a stres.
Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin.
Zahájení: 24. 9. 2009

FIT BALL
Jedná se o méně náročné aerobní cviče-
ní, při kterém se maximálně šetří kloubní 
systém a kde se posiluje celé tělo na vel-
kých míčích a overballech.
Každé úterý od 18.30 do 19.30 hod.
Zahájení: 22. 9. 2009

TANEČNÍ KURZY
STEPOVÝ TANEC – ZAČÁTEČNÍCI 

Je to krokový tanec rychlého tempa, ve 
kterém je zdůrazňován rytmus podupu 
špiček, pat nebo celých chodidel. Je to 
ten nejlepší pohyb pro ty z vás, kteří máte 
rádi rytmus a rádi při něm odpočíváte.
Každý pátek od 16.30 do 17.30 hodin. 
Zahájení: 25. 9. 2009

STEPOVÝ TANEC – POKROČILÍ
Každý pátek od 16.30 do 18.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, salsy, 
merenge, samby, flamenga, swingu…
Každou středu od 19.30 do 20.30 hodin.
Zahájení: 16. 9. 2009

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

ZAČÁTEČNÍCI, MÍRNĚ POKROČILÍ
Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 
stres, léčí bolesti zad a krční páteře. Jeli-
kož je orientální tanec zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, šetří klouby celého 
těla, odpadá svalové napětí i křeče. Lektor-
ka pocházející z Asie se tanci věnuje již od 
dětství a do kurzů vnese nádech Orientu.
Hodinové kurzy budou každé pondělí od 
16:15 do 19:45 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

TRIBAL
Tribal v sobě spojuje folklór, orient, fla-
menco, tango a dokonce i balet. V triba-
lu se stává žena hrdou, krásnou, důstoj-
nou, pyšnou, smyslnou a silnou, jak jen 
ženská energie může být. Základními prv-
ky jsou pohyby boků, měkké a pomalé po-
hyby trupu a paží.
Každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 

DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI
+ POKROČILÍ

Párům všech věkových kategorií, jež se 
chtějí naučit základům standardních nebo 
národních tanců. Nabízíme kurz, který 
bude ukončen závěrečným plesem jak 
začátečníků, tak u pokročilých.
Každé pondělí od 19.30 do 22.00 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÝ JAZYK

1. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

1. ročník - středa 23. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 16:00 do 17:00 hodin

3. ročník - úterý 22. 9. 2009 
od 16:00 do 17:30 hodin

3. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 17:35 do 19:05 hodin

4. ročník - úterý 22. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

NĚMECKÝ JAZYK
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 16:00

do 17:30 hodin
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 17:35

do 19:05 hodin
RUSKÝ JAZYK

1. ročník – úterý 22. 9. 2009 od 17:30
do 19:05 hodin

1. ročník – středa 23.9. 2009 17:30
do 19:05 hodin

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1. ročník – středa 23. 9. 2009

od 16:00 do 17:30 hodin
5. ročník - středa 23. 9.2009

od 17:35 do 19:05 hodin
KURZY PRO DĚTI

STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI
Step je určen pro dívky a chlapce ve věku 
7-15 let. Krokový tanec rychlého tempa, 
ve kterém je zdůrazňován rytmus podu-
pu špiček, pat a celých chodidel. Pro děti, 
které mají rády rytmus a rády při něm od-
počívají, je to ten nejlepší pohyb.
Každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009

STREET DANCE – PŘIPRAVUJEME
Zahrnuje všechny „pouliční tance“. V tom-
to volném stylu patří mezi nejznámější Hip 
Hop, Break Dance, New Style…
Zahájení: Říjen 2009
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-

Čtvrtek 17. září v 19 hodin
HANA A PETR ULRYCHOVI 

A JAVORY
Koncert moravských legend.

Vstupné: 220, 200, 180 a 150 Kč
Pondělí 21. září v 19.00 hodin
1. koncert KPH 2009/2010 

1. koncert Cyklu pro mládež
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach – 

M. Hess, A. Piazolla
Vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci a děti)

Výstavy:
1. – 30. září – chodby Národního domu

Kubánský antikvariát
Výstava fotografií Kamila Součka

Připravujeme:
Nedělní dětská divadelní představení v 

15 hodin v Nové scéně Vlast: 
4. října – S kamarády za pokladem

11. října – Princ Bajaja
18. října – Krkonošské pohádky

25. října – Radovanovy radovánky
Čtvrtek 8. října v 19 hodin

– Nová scéna Vlast
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/
Ladislav Smoljak
ČESKÉ NEBE

Cimrmanův dramatický kšaft. 
Hra byla nominována na cenu Alfréda 

Radoka 2008
Osoby a obsazení:

Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák

Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/

Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar

Karel Havlíček Borovský –
Genadij Rumlena/Robert Bárta

Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc

Miroslav Tyrš – Michal Weigel/
Zdeněk Škrlant

Režie: Ladislav Smoljak
vstupné: 450, 400 a 380 Kč

Mimo předplatné.

ho domu nebo na našich internetových 
stránkách www.kulturafm.cz
Další podrobné informace na tel. čísle 558 
432 011 (K. Kubalová) nebo
katerina.kubalova@kulturafm.cz

Pátek 11. září od 15.00 hodin,
sobota 12. září od 9.00 hodin

BESKYDSKÝ JEŠTĚR 
29. ročník celostátní přehlídka filmových 

amatérů.
Čtvrtek 17. září

Těšínské divadlo
ZLOČIN A TREST

(prodej vstupenek hodinu před začátkem 
představení)

Pátek 25. září v 19 hodin
Divadelní společnost 

Josefa Dvořáka Praha
Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH

Tato hra měla premiéru v Divadle Sema-
for 4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 re-
príz. Nyní po mnoha letech se legendární 
inscenace vrací na divadelní prkna. Po-
stavička lidového chytráka, který se za-

plétá v šachové partii mocných, poskytu-
je Josefu Dvořákovi prostor pro řadu bri-

lantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, 

Rostislav Trbík, Karel Gult,
Veronika Bajerová aj.
Režie: Josef Dvořák

vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A
Středa 30. září v 19 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

ZÁHADA
Hra sice začíná velice dramaticky, ale 

vzápětí pokračuje v žánru duchaplné kon-
verzační komedie. Erik Larsen se vypra-
vil na opuštěný ostrov v Norském moři 

za nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Abelem Norkem, aby ním udělal interview 
o jeho poslední knize Zapřená láska. Pro-
fesní rozhovor se změní v osobní souboj 

dvou mužů s odlišným pohledem nejen na 
lásku, sexualitu, ale na život vůbec.

Hrají: Otakar Brousek ml. A Tomáš Töpfer
Režie: Ondřej Brousek
vstupné: 400 a 380 Kč

Předplatitelská skupina B
VÝSTAVY:
1. – 30. září

Fotoklub Jablunkov
KINO

2. – 3. 9. v 16.30 a 19.30 hod.
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽE-

NÝCH/USA
Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti 

měnící se v pozemská auta jsou zpět! 
4. – 6. 9. v 15.00 hod.

KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI 
DVEŘMI/USA

Animované dobrodružství jedenáctileté 
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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

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

Výstava potrvá do 13. září. 
Doprovodná akce: 

Neděle 6. září v 14,00 – 17,00 hodin – 
frýdecký zámek

HOUBAŘSKÁ PORADNA
ŠESTÉ TRIENÁLE SMALTU

Představí práce uměleckého projek-
tu Galerie La Femme Smalt Art Vítkovi-

ce 2007 a 2008, kterého se zúčastnili vý-
znamní výtvarníci jako například Vladimír 
Suchánek, Boris Jirků, Eduard Ovčáček, 
Jiří Šuhájek, Zdena Höhmová, Eva Heř-
manská, Dále představí výběr prací z de-
setileté tvorby na mezinárodních sympo-

ziích Frýdlantský umělecký smalt.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. září 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Výstava potrvá do 22. listopadu.
PROGRAMY, KONCERTY,

DALŠÍ AKCE
Neděle 13. září 13,00 – 15,00 hodin

DNY EVROPSKÉHO DÉDICTVÍ
od 14,00 přednáška Mgr. Jaromíra Poláš-
ka k 10. výročí povýšení poutního kostela 
Navštívení Panny Marie na baziliku minor
MARIÁNSKÝ CHRÁM VE FRÝDKU – 

250 LET OD VYSVĚCENÍ
Dále k vidění:

• Turistické chaty v Beskydech
• stálé expozice

VSTUP ZDARMA !!!
BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Čtvrtek 17. září v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ VE 
FRÝDKU – MÍSTKU II.

Doprovodné akce k výstavě „Frýdek a 
Místek před sto lety“ se setkaly s vel-

kým zájmem veřejnosti. Proto jsme pro 
zájemce připravili jejich pokračování – v 
pořadí druhá přednáška přiblíží promě-

ny města v období první republiky a také 
v období po druhé světové válce. Např. 
„Slezský rok 1924“ ve Frýdku, Výstava 

Bezručova kraje“ v roce 1935, zoologická 
zahrada ve Frýdku, přestavba Místku a 

Frýdku, výstavba estakády a další.
Čtvrtek 24. září, sraz u kašny na Zámec-

kém náměstí ve Frýdku v 16.00 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU II.

Další vycházka pro zájemce o historii měs-
ta. Kde dříve stával měšťanský pivovar, frý-

dívky, která se ocitla ve vysněném světě 
a nemohla se dostat zpátky.

4. – 6. 9. v 17.00 hod.
TRANSFORMERS:

POMSTA PORAŽENÝCH/USA
Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti 

měnící se v pozemská auta jsou zpět! 
4. – 6. 9. ve 20.00 hod.

STAR TREK/USA, Německo
Rodí se nová skvělá posádka, děj kultov-

ní sci-fi ságy se dočkal svého počátku. 
Bitvy ve vesmíru ve stylu představ druhé 

půle dvacátého století.
9. 9. v 19.00 hod. a 10.9. v 16.00 hod.

KRVAVÉ POBŘEŽÍ/Čína
John Woo natočil největší ze svých filmů, 
historický epos, jehož děj se odehrává ve 
3. století, kdy po mnoha bitvách dochází 

ke sjednocení čínské říše.
11. 9. ve 20.00 hod.

JMÉNEM KRÁLE/ČR
Historické drama s kriminální zápletkou z 

doby Přemysla Otakara II. V hlavních rolích 
Karel Roden, Klára Issová, Lukáš Vaculík.

12. 9. v 18.00 hod.
HANNAH MONTANA/USA 

O mladé zpěvačce, která žila dvojí život: 
jako slavná celebrita, a zároveň jako oby-

čejná školačka. Až jednou...
12. 9. ve 20.00 hod.

JMÉNEM KRÁLE/ČR
Historické drama s kriminální zápletkou z 

doby Přemysla Otakara II. V hlavních rolích 
Karel Roden, Klára Issová, Lukáš Vaculík.

13. 9. v 16.00 hod.
KDOPAK BY SE VLKA BÁL/ČR

Konečně film o lásce, který můžete vi-
dět s dětmi.

13. 9. v 18.00 hod.
HANNAH MONTANA/USA 

O mladé zpěvačce, která žila dvojí život: 
jako slavná celebrita, a zároveň jako oby-

čejná školačka. 
Až jednou...

13. 9. ve 20.00 hod.
JMÉNEM KRÁLE/ČR

Historické drama s kriminální zápletkou 
z doby Přemysla Otakara II.. V hlavních 
rolích Karel Roden, Klára Issová, Lukáš 

Vaculík.
14. – 15. 9. v 17.00 hod.

G. I. JOE/USA
Výpravná akční jízda s českým dabin-

gem.
16. 9. v 16.30 a 19.00 hod.

ADMIRÁL/Rusko
Příběh velké lásky se potkává s jednou z 
nejdůležitějších událostí ruské historie. 

18. 9. – 20. 9. v 15.30 a 17.30 hod.
DOBA LEDOVÁ 3:

ÚSVIT DINOSAURŮ/USA
Animované dobrodružství lenochoda, šav-
lozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů.

18. 9. – 20. 9. v 19.30 hod.
OPERACE DUNAJ/ČR

Polsko-český film s hvězdným hereckým 
obsazením tragikomicky nahlíží na oku-

paci Československa. 
21. – 22. 9. v 17.00 hod.

VENI, VIDI, VICI/ČR
Romantická komedie z golfového prostředí.

23. 9. v 19.00 hod.
NORMAL/ČR

Příběh legendárního sériového vraha. V 
roli „českého Hannibala“ se na plátna kin 

vrací Milan Kňažko.
26. – 27. 9. v 15.30 a 18.30 hod.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 

KRVE/USA
Harry Potter se i tentokrát bude muset 

postavit přisluhovačům lorda Voldemorta 
a zjišťuje, že nepřátelé jsou mnohem blíž, 

než by kdy vůbec čekal
FILMOVÝ KLUB
1. 9. v 19.00 hod.
BRONSON/VB

Stylizovaná filmová biografie notorického 
násilníka a nejstaršího britského vězně, 

který si přezdívá Charles Bronson. Nomi-
nace na Velkou cenu poroty Sundance.

7. 9. v 19.00 hod.
Malé velké ženy – COCO CHANEL/

Francie
Příběh slavné francouzské módní návr-

hářky, která dobyla svět módy.
8. 9. v 19.00 hod.

Malé velké ženy – EDITH PIAF/FR, 
VB, ČR

Film o slavné francouzské šansoinérce 
Edith Piaf v režii Oliviera Dahana.

14. 9. v 19.00 hod.
Dokumentární klub – HOME/Francie

Opravdu myslíte, že víte o Zemi, na které 
žijete, všechno? Pak se nechte provést 

galerií obrazů filmu HOME. 
15. 9. v 19.00 hod.

Dokumentární klub – ARCHITEKT OD-
PADU/VB

Pohled do života svérázného amerického 
architekta Michaela Reynoldse, který sta-

ví domy z plechovek  
od piva, plastových i skleněných lah-

ví nebo pneumatik, aby zabránil dalšímu 
devastování planety. 
21. 9. v 19.00 hod.

Charlie Kaufman – režisér: SYNEC-
DOCHE, NEW YORK/USA

Divadelní režisér se chce pokusit o vytvo-
ření repliky New Yorku v životní velikos-
ti uvnitř skladu jako součást jeho nově 

vznikající hry.
22. 9. v 19.00 hod.

Charlie Kaufman – scénárista: MILUJ-
TE SVÉHO ZABIJÁKA/Německo, VB
Příběh legendárního amerického show-
mana, který žil dvěma životy. Přes den 

pracoval jako televizní
scénárista a producent, v noci jako 

úkladný vrah ve službách CIA.
28. 9. v 19.00 hod.

Václav má svátek – OBČAN HAVEL/ČR
Film nahlíží do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského období 

Václava Havla.
29. 9. v 19.00 hod.

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE/ČR
Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, 
aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audi-

ence. Zároveň vás uvádějí do paradoxů po-
divného světa československé normalizace.

BIJÁSEK 
18. 9. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
Smolíček/ČR

FILMY PRO SENIORY
9. 9. v 10.00 hod.

MILIONÁŘ Z CHATRČE – Slumdog 
Millionaire/VB

Skutečný příběh indického mladíka, kte-
rý vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete 

být milionářem?“ 
23. 9. v 10.00 hod.

NORMAL/ČR, Makedonie
Příběh legendárního sériového vraha. V 
roli „českého kanibala“ se na plátna kin 

vrací Milan Kňažko.

decká spořitelna, jak se stavělo německé 
gymnázium, bývalá vilová čtvrť, kde stáva-
la restaurace „U nové železné dráhy“, Čer-
ná cesta, kde stával Lesní zámeček a dal-

ší. Konec vycházky kolem 19. hodiny. 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Út pouze 14.30 – 17.00 hod.!!! 

ZNOVU OTEVÍRÁME MIMI KOUTEK!!!
Každý čtvrtek 15.00-17.00 h. Zveme všech-
ny maminky s miminky a dětmi do 1,5 roku 
na přátelské posezení. Děti čeká cvičení na 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.

2. 9. - Slavnostní otevření
+ Schůzka členek

V Broučkách se uvítáme tanečky a leh-
kým cvičením. Přivítáme také všechny ak-
tivní maminky, které se chtějí podílet na 
vytváření programu pro děti.

4. 9. - Bramborová tiskátka
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchá razít-
ka a pobavit se s barvami!
8. 9. - Výlet na rozhlednu v Chlebovicích
Sraz v Chlebovicích střed v 9.00 hod. 
Čeká nás procházka lesní cestou na roz-
hlednu, kde připravíme pro děti i krátký 
program. Možno jet autobusem v 8.45 
hod. z aut. nádraží.

11. 9. - Modelujeme z keramiky
Jednoduchá práce pro děti a jejich ma-
minky. Materiál k dostání u nás.

18. 9. - Kreslení na chodník
Při pěkném počasí děti vytvoří zajímavé 
obrázky na chodníku před Broučky.

25. 9. - Loutky z papíru 
Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-

no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky + odpoledne MIMI 
koutek

Pátek – výtvarka
Pozor – změna času

u těhotenského cvičení!
Cvičení těhotných maminek na rehabili-

tačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 10.30 

hod. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost pro-

placení zdravotní pojišťovnou!
Relaxační tance pro maminky – v do-
poledních i odpoledních hodinách!!!
Zájemkyně o relaxační tanec se mohou 
hlásit u hospodyňky. Tančit se bude v 

pátek. Cena 60 Kč/hod.
Tance budou zahájeny po přihlášení min. 

10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!
Relaxační tance pro děti

Děti budou tančit v pátek od 14.30. Cena 
30 Kč/hod. Přihlášky u hospodyňky.

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

603 542 619

Muzea v Chlebovicích
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Poliklinika-Místek s.r.o. 

pronajme lékařskou 
ordinaci

Přednostně praktický 
lékař pro děti 

a dospělé.

telefon:

603 254 322
558 900 388


