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slovo primátora
Vážení občané,
v našem městě proběhl tradiční Den 

zdraví a sociálních služeb, kde jste všichni 
mohli být svědky toho, jak pestrou a kvalit-
ní nabídku u nás ve Frýdku-Místku v této 
oblasti máme a kde jste mohli získat i cen-
né informace o svém zdravotním stavu. 
Také já jsme absolvoval některá měření 
a na jednotlivých stánovištích jsem se do-
zvěděl spoustu užitečných informací, které 
mohu využít pro zdravější způsob života. 
Bohužel jsem se nemohl zastavit úplně všude, protože bych si na vy-
čerpávající prohlídku všeho, co se v Národním domě nabízelo, musel 
vyhradit celý den. Akce nabídla také užitečné workshopy pro mladé, 
poutavé přednášky i takových kapacit, jako je MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová, která je známá z televizního pořadu „Jste to, co jíte“. Součástí 
dne bylo vyhlášení ankety Cena sympatie a Osobnost roku v sociál-
ních službách. Osobností se stal Michal Čančík za založení prvního 
dobrovolnického centra a jeho rozvoj ve Frýdku-Místku a Cenu sympa-
tie hodnotící komise přiřkla Marii Vlčkové za profesionální vztah ke kli-
entům, pečlivost v práci, lidskost a příjemné vystupování s úsměvem. 

Já bych chtěl ale závěrem poděkovat úplně všem, kteří se na proce-
su tvorby sociálních služeb v našem městě podílejí a pomáhají lidem, 
kteří si nemohou nebo neumí pomoci sami. Jejich činnost je záslužná 
a vyžaduje spoustu energie a lidskosti. Stejně tak patří díky všem, kteří 
se na dalším úspěšném ročníku Dne zdraví a sociálních služeb podíleli.

 Michal Pobucký

Ve dnech 25. a 26. října 
se uskuteční volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Komplexní 
informace, včetně volebních 
okrsků, zveřejníme jako vždy 
v příštím čísle zpravodaje, 
nyní přinášíme několik aktu-
álních informací, především 
k voličským průkazům.

Občané Frýdku-Místku mo-
hou o voličský průkaz žádat:

• osobně (nejpozději do středy 
23. října, 16:00 hodin) v budově 
Palackého 115 (kancelář č. 251) 
nebo v budově Radniční 1148 
(kanceláře č. 232, 233, 417, 418). 

• v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem (pí-
semná žádost musí být doručena 
nejpozději do pátku 18. října) na 
adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor vnitřních věcí, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek. Vzor žádosti je k dispozi-
ci na webových stránkách města 
www.frydekmistek.cz. 

• v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče (do 18. 
října 2013). 

• v elektronické podobě za-
slané prostřednictvím datové 
schránky (do 18. října 2013) - ID 

datové schránky statutárního 
města Frýdek-Místek: w4wbu9s. 

„Žádosti o voličský průkaz 
přijímá magistrát města již 
nyní, ale v souladu se záko-
nem začneme voličské prů-
kazy vydávat až od 10. října,“ 
uvedl vedoucí odboru vnitřních 
věcí Radovan Horák. Ten také 
potvrdil jedinou změnu v 57 
volebních okrscích na území 
města. U volebního okrsku 
č. 26 (dříve dům na ul. Míru 
1313) bude zřízena volební 
místnost ve Střední škole elek-
trostavební a dřevozpracující 
na ul. Pionýrů 2069.  (pp)

Blíží se parlamentní volby 

Není to, jako když se od-
střeluje nepotřebný komín, 
ale i tak poutá demolice Více-
účelové sportovní haly, do níž 
už vjela první těžká technika, 
pozornost lidí. Železobetono-
vý zchátralý skelet by měl po-
stupně ubývat do konce října. 
Na druhou stranu již investor 
veřejně představil své vize 
v tomto prostoru.

„Výstavba obchodního centra 
bude probíhat v symbióze s vý-
stavbou nové multifunkční měst-
ské sportovní haly. Návštěvníci 
budou moci spojit sportovní zá-
žitek s oddychem v příjemném 
prostředí obchodního centra, 
které nabídne kromě obchodů 
také dětský koutek, venkovní 
posezení, relaxační zónu a ka-
várny s wifi připojením. V ne-
poslední řadě provedeme také 
parkovou úpravu promenády v 
okolí řeky Ostravice a rádi by-
chom se podíleli na propojení 

místa s městským systémem cy-
klostezek. Do budoucna vidíme 
jako důležitou naši spolupráci na 
různých sportovně-zábavních 
i dětských akcích a podobně,“ 
řekl za developery výkonný ředi-
tel Bohumil Mach. 

„Od nové haly Polárka si sli-
bujeme především to, že bude 
na rozdíl od bourané haly sku-
tečně víceúčelová. Sport, zába-
va i kultura si zde jistě najdou 
své místo, navíc za jednoznačně 
výhodnějších provozních a eko-
nomických podmínek. Polárka 
nabídne kromě ledové plochy 
také kurty pro badminton, stolní 
tenis a samostatně přístupnou 
střelnici. Samozřejmostí bude 
moderní zázemí jak pro sportov-
ce a účinkující, tak i návštěvníky 
a zaměstnance,“ připomněl pri-
mátor Michal Pobucký.

Město při porovnávání misek 
vah mezi zachováním Víceúče-
lové sportovní haly a novou vý-

Demolice haly už začalaDemolice haly už začala

DEMOLICE HALY: Lidé se chodí dívat, jak si stroje s hromadou železobetonu poradí. Foto: Petr Pavelka
stavbou Polárky sledovalo ale 
především ekonomiku obou va-
riant. Rekonstrukce VSH byla 
podle projektové dokumentace 
vyčíslena na téměř 476 milionů 
korun, a to za předpokladu, že 
vnitřní konstrukce jsou zcela 
v pořádku. Náklady na vý-

stavbu Polárky byly vyčísleny 
o 100 milionů korun níž, navíc 
se Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek formou elektronické 
aukce podařila vysoutěžit cena 
nižší o dalších více než sto mi-
lionů. Stavba nového obchod-
ního centra ve Frýdku-Místku 
byla právě zahájena, otvírat 
se bude v listopadu příštího 
roku. Obchodní centrum nabíd-
ne zákazníkům supermarket, 
nákupní galerii s přibližně 60 
obchody, restauracemi, kavár-
nami a provozovnami rychlého 
občerstvení. K dispozici bude 

také zhruba 600 parkovacích 
míst. Investiční náklady projek-
tu dosáhnou 650 milionů ko-
run. Vznikne zde přibližně 120 
nových pracovních míst.

A na jaké značky se může-
te těšit? Kromě supermarketu 
Billa, obchody módních řetězců 
H&M, New Yorker, Reserved 
a House, dále řetězec se spo-
třební elektronikou Euronics, 
obchod se sportovním vybave-
ním a módou Sportisimo, hračky 
Pompo, Drogerii DM, pobočku 
Raiffeisenbank, lékárnu a další 
obchody a služby.  (pp)
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krátce Počasí seniory od pochodu neodradiloPočasí seniory od pochodu neodradilo
Aktualizujte žádosti
o byty pro seniory

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku provádí aktualizaci žádostí o 
přidělení bytu v domech zvláštní-
ho určení. Odbor sociálních slu-
žeb upozorňuje všechny žadate-
le, kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v domech zvlášt-
ního určení (v Domech s pečo-
vatelskou službou – ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, 
ul. Na Aleji 82 a Penzionu pro 
seniory, ul. Lískovecká 86), aby 
se mezi 1. až 31. říjnem 2013 
dostavili v úřední dny, tj. pon-
dělí a středu (v době od 8.00 do 
17.00 h) a ve čtvrtek (v době od 
13.00 do 15.00 h), na odbor so-
ciálních služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kanc. č. 210 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňuje, že v této době, tj. 
v měsíci říjnu, se nebudou přijí-
mat do evidence nové žádosti.

Rekonstrukce lávky
Lávka pro pěší na ulici Sado-

vá je v havarijním stavu, a proto 
město přistoupilo k jejím nejnut-
nějším opravám, aby mohla zů-
stat v provozu až do její celkové 
rekonstrukce. V této fázi budou 
nahrazena přístupová schodi-
ště, která budou mít nášlapnou 
plochu z ocelových roštů. Město 
na tyto nejnutnější opravy vyčle-
nilo ze svého rozpočtu přes dva 
miliony korun. Během nich dbej-
te zvýšené opatrnosti.

Náhradní parkoviště
pro fotbalové fanoušky

Vybudování náhradní ledové 
plochy pro hokejový klub přinu-
tilo fotbalový klub ve spolupráci 
s městem vytipovat náhradní 
parkovací plochy. Ty jsou připra-
veny na dvou místech, a to na 
travnaté ploše nad stadionem 
Stovky na ulici Horní a v areá-
lu Marlenky, přesněji v areálu 
společnosti MIKO inetrnational 
s.r.o. na ulici Valcířská (Lísko-
vecká) ve směru na Vratimov. 
Parkoviště je vzdáleno od sta-
dionu Stovky zhruba sedm set 
metrů. Řešením je samozřejmě 
také MHD zdarma.

Bílá pastelka
Jako každým rokem ke Dni 

bílé hole se i letos pořádá veřejná 
sbírka Bílá pastelka. V letošním 
roce se sbírka uskuteční dne 15. 
října. Tuto sbírku pořádá ve Frýd-
ku-Místku Sjednocená organiza-
ce nevidomých a slabozrakých 
(SONS ČR). Po městě budou 
chodit dvojice studentů, které 
budou oblečeny do bílého nebo 
černého trička s logem Bílé pas-
telky. Cena pastelky je minimál-
ně 20 Kč. Výtěžek z této sbírky 
bude použit na činnost střediska 
ve Frýdku-Místku. To se obrací 
s velkou prosbou na občany o 
podporu při této sbírce, za kterou 
předem děkuje.  (pp)

NA STARTU: Senioři se pohybu nebojí.  Foto: Petr Pavelka

I přes nepříznivé počasí 
posledních dní se na start tra-
dičního Pochodu pro seniory 
postavila početná skupina se-
niorů, z nichž někteří se vidí 
navzájem právě jen jednou v 
roce při této příležitosti. I v 
tom je půvab akce, kterou si 
už podeváté přichystali pro 
nejstarší generaci Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-
-Místek a Oblastní spolek 
Českého červeného kříže, za 
finanční podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Hlavní organizátorka Darina 
Gajdaczová před odstartováním 
tradičně upozorňovala účastní-
ky, že nemusí nikam spěchat, 
protože nejde o závod, ale o to, 
aby si všichni pobyt na čerstvém 

vzduchu užili. „Letos na důchod-
ce čekaly pracovnice Všeobec-
né zdravotní pojišťovny, které 
zájemcům měřily tlak, tuk v těle 
a také visceriální tuk. V cíli jsme 
se zeptali na pár otázek, za je-
jichž zodpovězení byly připrave-
ny dárečky,“ referovala Darina 
Gajdaczová.

Účastníci pochodu, který star-
toval u pramene v Hájku, mířili 
do Sedlišť, kde si příjemně pose-
děli a občerstvili se v Lašské jiz-
bě. Zajištěna byla také prohlídka 
místního kostela Všech svatých. 
Organizátoři připravili pro účast-
níky speciální autobusy, které je 
zavezly na start, také ze Sedlišť 
pak příjemně unavení senioři už 
nemuseli do svých domovů šla-
pat pěšky.  (pp)

Celkem dvacet projektů 
bude usilovat o přízeň ve-
řejnosti v programu Prazdroj 
lidem. Rozhodla o tom jeho 
Rada reprezentantů, slože-
ná z významných osobností 
severomoravského regionu, 
kde má Frýdek-Místek za-
stoupení díky radní a sená-
torce Evě Richtrové.

„Z přihlášených projektů jsme 
vybrali ty nejvhodnější pro veřej-
né hlasování, které začne 1. říj-
na a potrvá přesně jeden měsíc. 
Lidé budou moci svého favorita 
podpořit přes internet, pomocí 
SMS a vyplněním kuponu. Moc 
mě těší, že jsou mezi nimi pro-
jekty svázané s naším městem 
a doufám, že budou při přeroz-
dělování financí úspěšné ales-
poň tak jako v minulosti,“ řekla 
frýdecko-místecká radní Eva 
Richtrová.

Žádost o příspěvek podalo 
42 příspěvkových nebo nezisko-

Místní projekty mají
šanci na peníze

vých organizací, zhruba polovi-
na se do dalšího kola nedostala, 
protože byly upřednostňovány 
ty, které mají dlouhodobější pří-
nos. Z Frýdku-Místku má šanci 
aikido, ZŠ a MŠ Lískovec, Cha-
rita Frýdek-Místek, která chce 
dovybavit půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek, TJ Slezan Frý-
dek-Místek se svým projektem 
Důstojné šatny pro mladé spor-
tovce či Dětský folklorní soubor 
Ostravička, který chce podpořit 
dvacáté dostaveníčko světové-
ho folkloru ve městě. O peníze 
se uchází také místní plavci a 
MŠ Pohádka.

Tři projekty, které získají nej-
větší podporu od veřejnosti, od 
Rady reprezentantů nebo od 
zaměstnanců pivovaru, získají 
automaticky plnou výši žádané-
ho příspěvku. Zbylé prostředky 
budou rozděleny mezi další 
nejúspěšnější projekty podle vý-
sledků hlasování veřejnosti. (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek, odbor kancelář pri-
mátora, ve spolupráci s ko-
misí pro občanské záležitosti 
připravili na pondělí 16. září 
v Nové scéně Vlast tradiční 
Slavnostní setkání jubilantů, 
určené pro občany města 
Frýdku-Místku, kteří letos sla-
ví 70. a 75. narozeniny.  

Oslavence ve dvou blocích 
uvítali a popřáli jim k narozeni-
nám primátor Michal Pobucký a 
senátorka Eva Richtrová, před-
sedkyně komise pro občanské 
záležitosti. „Ten věk je jednodu-
še úctyhodný. Starší generace 
by si ty mladší měly vážit, zúro-
čovat jejich zkušenosti a pomá-
hat jim v oblastech, kde už jim 
jejich síly nestačí. Dnešní svět 
je překotný a někdy je nutné se-
niorům pomoci se zorientovat. 

Zaslouží si svůj klid a zázemí, 
ale také odpovídající zábavu,“ 
říká primátor Michal Pobucký. 
V Nové scéně se o zábavu po-
staralo vystoupení folklorního 
souboru Ostravička, které bylo 
hudebním dárkem pro zhruba 
350 jubilantů. 

„Město tímto způsobem gra-
tuluje jubilantům už dlouho. 
Myslím, že je to tak dobře, že 
si zasloužíte poděkování za to, 
co jste vykonali, nejen pro měs-
to, ale i pro své rodiny. Služby 
babiček a dědečků jsou pro ně 
nepostradatelné, znám to ze 
své zkušenosti. Přeji vám hodně 
optimismu a zdraví,“ promluvila 
k seniorům radní Eva Richtrová. 

Vystoupení se všem velmi lí-
bilo a jubilanti byli rádi, že mohli 
nevšedně strávit příjemný pon-
dělní podvečer.  (pp)

Slavnostní setkání jubilantů

DÁREK JUBILANTŮM: K narozeninám seniorům přála radní Eva 
Richtrová, dárkem města bylo vystoupení Ostravičky.

Foto: Petr Pavelka

FARMÁŘSKÉ TRHY: Výběr zeleniny z domácí produkce je nyní 
nejširší. Přesvědčili se o tom návštěvníci trhů 27. září, kteří si 
mohli dále zakoupit pestrou paletu mléčných i masných výrobků, 
ale také houby nebo burčák. Další farmářský trh na místeckém 
náměstí – 10. října – už bude zaměřený na řemesla a Dušičky. 

Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Zástupci vedení města ab-
solvovali s členy Hasičského 
záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje „inspekč-
ní cestu“ na sídliště Slezská, 
kde si v praxi ověřovali jeho 
průjezdnost i akceschopnost 
ve ztížených dopravních pod-
mínkách daných parametry 
husté sídlištní zástavby.

„Cílem bylo stanovit přede-
vším kolizní body, které se bu-
deme snažit odstranit v rámci 
dalších etap rekonstrukce sídliš-
tě. Jde především o to, aby měli 
hasiči lepší přístup se svými vozy 
přímo k jednotlivým budovám, 
aby mohli účelně zasahovat i ve 
vyšších patrech. Chce to hlavně 
širší nájezdové plochy, na které 
se bude v dalších projektech 
už myslet. Samozřejmě je to 
vždycky něco za něco, protože 
dispozice tohoto sídliště jsou ví-
ceméně dané a velmi stísněné,“ 

říká náměstek primátora Karel 
Deutscher. Jeho kolegové nevá-
hali a v praxi si vyzkoušeli zásah 
ve výškách, který se zájmem 
sledovali i obyvatelé sídliště, kte-
ří mnozí začali s vedením města 
s chutí komunikovat přes okna. 
Často se ale přitom ozýval vý-
stražný signál hasičského vozu, 
který avizoval, že naklonění a 
výška žebříku je hraniční pro sta-
bilitu vozu. „To je klasika, když 
zaparkujete uprostřed příjezdo-
vé cesty. Pokud se nedostanete 
přímo k domům, tak se k ok-
nům ve vyšších patrech pros-
tě nedostanete. Je to bez šance, 
protože vůz by se extrémním 
náklonem žebříku do strany 
převážil,“ vysvětlovali hasiči. Ti 
chválili obyvatele, že se obecně 
chovají uvědoměleji. „Po těch 
několika výbuších v obytných 
domech jsou opatrnější sami ve 
svých domovech i obezřetnější 

Spali jako dudci
13. 9. v půl druhé ráno po-

žádala žena o pomoc, když se 
nemohla dostat do svého bytu. 
Po příjezdu hlídka zjistila, že byt 
se dá otevřít, ale dveře jsou za-
jištěné bezpečnostním řetízkem. 
Celá rodina spí a klepáním a 
zvoněním, nelze probudit. Hlíd-
ka se souhlasem majitelky bytu 
přistoupila k přestřihnutí bezpeč-
nostního řetízku a zpřístupnila 
ženě vstup k sobě domů. 

Mladí vandalové
15. 9. v půl třetí odpoledne 

hlídka Městské policie ve Frýdku-
-Místku prováděla kontrolu Janáč-
kova parku, kde byly slyšet rány. 
„Po chvíli byli u lavičky spatřeni 
dva mladíci, kdy jeden z nich držel 
v ruce plastovou láhev a bouchal 
s ní do plechového odpadkového 
koše. Před příchodem hlídky mla-
dík bouchání ukončil. Plechový 
odpadkový koš při kontrole nebyl 
poškozen. Hlídka si povšimla, že 
do lavičky je čerstvě vrytý nápis 
se jmény mladíků. Na dotaz, kdo 
poškodil lavičku, uvedli, že společ-
ně klíči od bytu, každý své jméno. 
Operační technik informoval rodiče 
o této události a celá událost bude 
oznámena správnímu orgánu a or-
gánu sociálně-právní ochrany pro 
děti,“ informovala policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Vykradli sklep
23. 9. v devět hodin večer si 

muž všimnul tří mladíků, kteří utí-
kali s koly, a když jej uviděli, tak 
kola zahodili do křoví a utekli opo-
dál. „Hlídka na místě s oznamova-
telem zadržela jednoho mladíka, 
který byl v podnapilém stavu a 
přiznal, z kterého sklepa odcizili 
horská kola. Na místo byla rovněž 
přivolána hlídka Policie ČR, která 
si celou věc převzala k dořešení,“ 
sdělila Lenka Biolková.  (pp) 

Slezská je pro hasiče problematická

TEST DOSAHU: I zástupci vedení města si vyzkoušeli, v jakých výškách je hasičská technika schopná 
zasahovat.     Foto: Petr Pavelka

vůči svému okolí, což je jedině 
dobře,“ konstatoval ředitel hasič-

ského územního odboru Frýdek-
-Místek Jan Krupa. (pp)

V krátké době podruhé se 
ve Frýdku-Místku objevil To-
máš Jan Podivínský, ministr 
životního prostředí. Ten si 
pro návštěvu v první školní 
den zvolil lískoveckou školu, 
zaměřenou na ekologickou 
výchovu, nyní jej zajímala 
frýdecko-místecká zeleň, i 
s ohledem na využívání do-
tačních titulů.

Průvodcem mu byli náměstek 
primátora Libor Koval a vedou-
cí odboru životního prostředí a 
zemědělství Jaroslav Zezula. 
Ten jej seznámil s jednotlivými 
etapami výstavby parků v okolí 
Frýdeckého zámku, jejich kon-
cepcí a využitím, včetně nava-
zujícího výhledu do budoucna, 
a také oceněními, které město 

svou příkladnou péčí o zeleň zís-
kalo. „Přesto všechno si myslím, 
že byste se tím vším měli chlubit 
ještě více. Líbí se mi, že se ne-
bojíte ani odvážnějších řešení,“ 
reagoval ministr na nově vybu-
dovaný moderní altán v parku na 
Slezské. 

„Ministr Podivínský konzulto-
val s vedoucím Jaroslavem Ze-
zulou hodně odborných témat, 
dotkli se i odpadového hospo-
dářství a Frýdecké skládky, po-
chválil nás také za snahu o zís-
kávání finančních dotací z jeho 
resortu, kdy nejdeme cestou 
kvantity, ale kvalitních projektů, 
s nimiž býváme většinou v zís-
kávání peněz mimo rozpočet 
města úspěšní,“ hodnotil návště-
vu ministra Libor Koval.  (pp)

Ministr chválil naši zeleň

MINISTR V PARKU: Tomáš Jan Podivínský, ministr životního pro-
středí, obdivoval i altánek z proutí.  Foto: Petr Pavelka

Senioři měli o zábavu postaráno
Počasí bohužel s účastníky 

Dne pro seniory nepříjemně 
laškovalo, přesto se Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek, 
odboru sociálních služeb, po-
dařilo pod záštitou primátora 

Michala Pobuckého připravit 
a zrealizovat 19. září v areálu 
Sokolík zajímavou podívanou.

„Chtělo to trochu improvi-
zace, ale pomohlo zastřešené 
jeviště i teplé deky od Českého 

červeného kříže,“ řekla vedoucí 
odboru sociálních služeb Jarmi-
la Kozlová. Ta mohla účastníky 
v úvodu pozvat na bohatý kul-
turní program, ale i doprovodné 
prodejní stánky nabízející zdra-
vou výživu, vitamínové doplňky, 
koření, ale i proutěné výrobky 
nebo včelí produkty. 

Na začátku vystoupily děti 
z MŠ Růžovka a brzy se dostal 
ke slovu (zpívanému) Martin 

Chodúr a po něm i taneč-
ní skupiny. Dalším vrcholem 
programu byl Tomáš Kočko 
se svým orchestrem, pobavily 
i mažoretky a skupina histo-
rického šermu. Svou činnost 
představovaly i městské kluby 
seniorů a také Svaz důchodců 
České republiky, který se snaží 
aktivizovat co nejvyšší procen-
to důchodců ve městě k pestré 
činnosti. (pp)

OLYMPIÁDA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH: Okolo 150 účastní-
ků se v areálu stadionu Slezan zúčastnilo 17. ročníku olympiá-
dy pro mentálně handicapovanou mládež. Jednotlivé disciplíny 
si s velkou chutí a zápalem vyzkoušely týmy z celé republiky
i z Polska.                                                          Foto: Petr Pavelka

DEN PRO SENIORY: Vystoupení nejmenších dětiček důchodce 
vždycky potěší.   Foto: Petr Pavelka
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NA 1. ZŠ S PRVŇÁKY: Zahájení školního roku si nenechal ujít ani primátor Michal Pobucký s náměstkem 
Karlem Deutscherem.

Základní školy se po 
prázdninách opět zaplnily 
dětmi. Do lavic ve dvanácti 
školách, jejichž zřizovatelem 
je město, usedlo téměř pět 
tisíc žáků. Svůj úplně první 
den ve škole zažilo zhruba 
šest set prvňáčků.

Na základě zápisů dětí do 
školy mělo do 1. tříd základních 
škol nastoupit pět set devadesát 
šest žáků, což je ve srovnání s 
loňským rokem o osm méně. 
Počty ale kolísají, protože od 
doby zápisu se mohly některé 

děti odstěhovat, ale také přistě-
hovat. Dá se tedy konstatovat, 
že počet prvňáčků v porovnání 
s loňským školním rokem bude 
prakticky téměř nezměněn.

Primátor města Michal Po-
bucký a náměstek Karel Deut-
scher přivítali prvňáčky na 1. 
ZŠ na ulici T. G. Masaryka ve 
Frýdku, která se řadí ke ško-
lám s nevyšší kapacitou. V 1. 
C rozdali dětem keramická slu-
níčka pro štěstí a také měkké 
svačinky s mléčnou náplní ve 
tvaru medvídka.

Do školy šlo poprvé okolo 600 prvňáčků

Začátek školního roku může 
proběhnout různě. Zdařile, zají-
mavě, báječně, nevýrazně, fan-
tasticky, pohodově, normálně. 
Ten nejlepší začátek je ale ur-
čitě pohádkový. A kde už čekat 
pohádkovější začátek více, než 
ve školičkách Mateřské školy 
Pohádka na ulicích Třanovské-
ho a Gogolova ve Frýdku.

Jedenáct čistotou vonících 
tříd plných nových hraček, hra-
cích koutků a usměvavých uči-
telek zde 2. září uvítalo na 300 
dětí předškolního věku. Ty starší 

nevěděly, komu dříve vypově-
dět své prožitky z prázdnin, zda 
učitelkám nebo ostatním kama-
rádům, ti malí, kteří přišli toho 
dne do mateřské školy poprvé, 
byli zase vděčni nejen plyšovým 
mazlíčkům za měkoučké přitule-
ní a pomoc při překonávání obav 
z prvních dnů bez mámy.

Všechno je jednou poprvé, i 
školka, i samostatný krok v životě. 

Přejeme všem dětem pohád-
kově pohodový a úspěšný školní 
rok 2013/14.  Zaměstnanci

MŠ Pohádka

Začal nový školní rok

Účastnit se mohou všechny 
základní a střední školy. 

Žáci startují v závodech mlá-
deže, u prezence je nutno na-
hlásit školu, za kterou startují.

Do soutěže škol se počítá 
umístění 10 nejlepších závodní-
ků za danou školu. 

Do soutěže o nejpočetnější 
výpravu se započítává rovněž 
start v Běhu pro zdraví.

CENY
Školy s nejpočetnější výpra-

vou obdrží sportovní vybavení 
v hodnotě:

1. místo - 7.000 Kč

Soutěž škol Hornické desítky
Sobota 2. listopadu 2013

2. místo - 5.000 Kč
3. místo - 3.000 Kč 
4. místo - 2.000 Kč
5. místo - 1.000 Kč
Minimální účast pro obdrže-

ní vybavení je 50 dětí. Při men-
ším počtu se vybavení krátí na 
polovinu. 

Pro nejpočetnější výpravy při-
pravena dále odměna 5 kg, 4 kg, 
3 kg, 2 kg, 1 kg bonbónů.

Pro první tři školy s nejlep-
ším umístěním závodníků jsou 
připraveny poháry, diplomy a 
odměna v podobě 3 kg, 2 kg, 
1 kg bonbónů.

Projekt Budu školákem
– čtvrteční odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče

Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme na tradiční 

adaptační setkávání.
Úkolem těchto setkávání je:

• zvykat si na prostředí školy,
• seznámit se s vyučujícími a 
spolužáky,
• načerpat informace o škole, o 
potřebách školáka,
• získávat důvěru ke škole,
• navázat komunikaci mezi rodiči 
– učitelkou – žákem.
Program pro předškoláky a 

jejich rodiče:
• Tvoříme a hrajeme si – ŠD pro 
celou rodinu 
17. 10. 2013 od 16:30 do 18:00
• Budu prvňáčkem – pro rodiče 
poučení o úskalích adaptace na 

školu, pro děti radost 
7. 11. 2013 od 16:30 do 18:00
• Veselé malování – výtvarné 
techniky pro celou rodinu 
28. 11. 2013 od 16:30 do 18:00
• Předvánoční jarmark – koledy, 
čerti, Mikuláš i andělé, nákup, 
prodej vánočních maličkostí 
pro radost i pro mlsné jazýčky, 
výtvarné dílny pro šikovné a od-
vážné děti
12. 12. 2013 od 16:00 do 18:00
• Zpívání na schodech (vánoční 
pásmo), stará budova
19. 12. 2013 od 17:00 
• Otevřená škola pro všechny – 
pozvání do výuky, do kroužků i 
do školní družiny 
9. 1. 2014 od 7:45 do 17:00

• Práce v centrech aktivity – o 
projektu Začít spolu 
16. 1. 2014 od 16:30 do 18:00
• English is funny – mluví máma, 
táta i já 
23. 1. 2014 od 16:30 do 18:00
• Veselá matematika a počítače 
6. 3. 2014 od 16:30 do 18:00
• Projektový den – pozvání do 
výuky, do kroužků i do školní 
družiny 
20. 3. 2014 od 8:00 do 16:30
• Čarodějný den – projekt o pří-
rodě a tradicích, a to ve výuce i 
ve školní družině
30. 4. 2014 od 8:00 do 16:30
• Ekologicko-výtvarná dílna (Co 
s odpadky?)
15. 5. 2014 od 16:30 do 18:00

Gymnázium Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku hlásí hned 
zkraje školního roku význam-
ný úspěch svého studen-
ta. Matěj Vaněk, který před 
prázdninami odmaturoval, se 
umístil v celostátním kole ze-
měpisné olympiády a násled-
ně reprezentoval město, kraj i 
ČR na mezinárodní olympiádě 
v Japonsku.

Na Mezinárodní geografické 
olympiádě v japonském Kjótu 
scházelo jen málo a Matěj si 
mohl dovézt krásnou bronzovou 
medaili, takže se na jeho výkon 
snesly jen samé superlativy. Bo-
jovaly zde týmy z 32 zemí světa 
ve třech okruzích úloh: písemný 
test, multimediální test a terénní 

práce. Téma terénního výzkumu 
znělo „Města a voda“. Soutěžící 
nejprve provedli inventarizaci 
stavu území v městské čtvrti 
Fušimi a zkonstruovali mapu 

podle kartografických zásad. 
Poté obdrželi statistické datové 
podklady a měli sestavit čtyři 
rozvojové scénáře podle vybra-
ných aspektů.

Matěj Vaněk uspěl v Japonsku

Matěj Vaněk zcela vpravo.
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Po neskutečném koncertu 
minulý rok, kdy zavítali INE 
KAFE poprvé do Frýdku-Míst-
ku, se fanoušci dočkali dal-
šího koncertu! Hudební klub 
Stoun bude mít opět tu čest 
pohostit tuto bratislavskou 
punk-rockovou legendu v pá-
tek 11. října.

„Jsme rádi, že můžeme při-
vítat zrovna tuto slovenskou 
stálici, protože je to neskutečná 
kapela plná energie a show, kte-
rou jejích fanoušci chtějí vidět. 
O tom, že kapela má ve Frýd-
ku-Místku velkou základnu fa-
noušků, jste se mohli přesvědčit 
minulý rok a ti, kteří to nestihli, 
můžou dorazit na tento koncert,“ 
zve na koncert šéf hudebního 
klubu Stoun Kamil Rudolf.

Ine Kafe je slovenská punk-
-rocková hudební skupina, za-
ložená v roce 1995. Největší 

úspěch dosáhla skupina v roce 
2000-2003 albami Čumil, Je tu 
niekto?, Pribeh. Prodej alb této 
skupiny přesáhl 100 tisíc kusů. I 
když se v roce 2006 kapela roz-
padla, když se frontman a zpě-
vák Vratko Rohoň rozhodl pro 
letectvo, věnoval svým fanouš-
kům dva rozlučkové koncerty 22. 
srpna 2008 v Mlynskej Doline 
v Bratislavě a 31. ledna 2009 
v Praze, odkud zároveň pochází 
jediné živé DVD z koncertu. 

Přestože skupina byla velmi 
úspěšná i po rozpadu, tak se 
rozhodla dne 11. ledna 2010 
vyhlásit comeback. V dubnu sku-
pina vydala Best-ofku z vlastní 
tvorby. V listopadu roku 2011 se 
fanoušci po dlouhých osmi letech 
dočkali dlouhoočekávaného stu-
diového alba Právo na šťastie.

O zahřátí publika se postara-
jí dvě předkapely, a to domácí 

INE KAFE opět ve Stounu!

MadFalls a přerovští Cookies.
Vstupenky v ceně 250 Kč 

jsou v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru na 

Zámeckém náměstí ve Frýdku, 
na náměstí Svobody v Místku a 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Dále 
se lístky prodávají v klubaru Pa-

vlač a ve Stounu ve dnech, které 
jsou uvedeny v programu, a to 
od 18 hodin. Online předprodej 
na eventim.cz

Celostátní akce proběhne v 
týdnu od 30. 9. do 5. 10. 2013.

Motto letošního ročníku:
S námi vždy All inclusive!

zvýhodněné registrace nových 
čtenářů 

amnestie poplatků za upomínky
1 hodina práce na PC ZDARMA
besedy, čtení, výstavy, soutěže, 

kvízy – pro děti i dospělé
… a také nejrůznější překvapení 

pro čtenáře
Knihovna Jiráskova 506:

30. 9. 12.30-16.00 proběhla Vý-
tvarná dílna pro děti – podzimní 

dekorace – pro děti
2. 10. Čtení pro družiny

2. 10. 16.30 Austrálie očima 
Češky – povídání s paní Lenkou 

Hindmarch, která v Austrálii založi-
la rodinu, českou školu a knihovnu
3. 10. 10.00-16.00 Žirafa opět 
v knihovně – podzimní prodej 
výrobků klientů Integrovaného 

centra Žirafa
Sobotní půjčování v oddělení pro 
děti a mládež od 9.00 do 12.00 

hodin a malá výtvarná dílna 
Knihovna Hlavní 111:

30. 9. 13.00-16.00 proběhla akce 
Jak si trénovat paměť – praktické 

ukázky – Modrý salonek
2. 10. 16.30 Autorské čtení 

Radany Sladké ze sbírky básní 
Ráno – oddělení beletrie

2. 10. 8.30-10.00 Minivýuky 
práce na PC a s Internetem – 

studovna
2. 10. 12.00-16.00 Deskové 

klání – deskové hry v TeenZóně 
Celý týden v oddělení pro děti a 
mládež: kvízy a výtvarné činnosti 

Sobotní půjčování v oddělení 
pro děti a mládež od 9.00 do 
12.00 hodin a malá výtvarná 

dílna pro děti i rodiče
Knihovna na 11. ZŠ:

3. 10. 14.00-17.00 Podzimní 
výtvarná dílna nejen pro děti

Literární test pro děti – Na 
skok do pohádky.

Literární test pro dospělé – 
Znáte literární hrdiny?

Výstavky knih a připomenutí 
významných osobností české 

literatury: 
Dětský svět očima Heleny 

Zmatlíkové – 90. výročí naroze-
ní H. Zmatlíkové.

Za trochu lásky – 160. výročí 
narození Jaroslava Vrchlického

Akce pro děti:
Přiveď do knihovny svého 

kamaráda, maminku, sourozen-
ce (nebo kohokoli jiného), kteří 
nejsou zaregistrovaní a chtějí 
chodit do knihovny, a získej 

malou odměnu.
Bližší informace na
www.mkmistek.cz

17. ročník Týdne knihoven Cena Statutárního města Frýd-
ku-Místku – Zdeněk Zícha, ČR

A prostě žít
Cena Beskydského Ještěra – 

Eduard Mocek, ČR
Chodím a sním
Cena poroty –

Alena Krejčová, ČR
Císařské hody s Právem

1. cena 
Vzpomínka na Horácko –

Bohumil Kheil, ČR
Šedá eminence – Ladislav 

Ženožička, ČR
Zprávy TV Brnda – Petr Baran, ČR

2. cena 
Fotografie na památku – Oskar 

Siebert, Německo
24 hodin kolem Olešné – Edu-

ard Mocek, ČR
Míjení – Kateřina Šollarová, ČR

3. cena 
A co přístav – Jan Vačlena, ČR
Norik Muranský – Peter Pobo-

ček, Slovensko
Kosení – Arnošt Lukeš ČR

Čestná uznání
Provence mé dcery a já –

Eduard Mocek, ČR
Královna Engadinu – Milan 

Ohurniak, Jana Tašková, 
Slovensko

Likava v čase 1,2, – Michal 
Daubner Slovensko

Palo Žiak Furman z Vrchslatiny 
– Ján Kuska Slovensko

Historie vyrytá do kovu – Karel 
Pokorný ČR

Tyhle ruce – Adolf Macek ČR
Podkovy pro štěstí i pro radost 

– Bohuslav Cihla ČR
Medailón Radima Běleše – 

Zdeněk Zícha ČR
Pomáhat a chránit – Bohumír 

Novák ČR

Výsledková listina 33. ročníku Beskydského Ještěra

ZPESTŘENÍ PRO FILMAŘE: Vystoupení rodinné trampské kapely Marod.  Foto: Petr Pavelka

František Mamula rád cestuje na méně zná-
má turistická místa. Jihoafrická republika známá 
sice je, jenže mnoho turistů se jí z důvodu vysoké 
kriminality obává navštívit. Přijďte si poslechnout 
jeho přednášku, nejen o tom, zda na vás v JAR 
číhá za každým rohem zloděj, ale i o přírodních 
krásách, které vám doslova vyrazí dech.

Kaňon Blyde River, NP Kruger, Johannesburg 
město postavené na zlatě, Kapské Město, mys 
Dobré naděje, nejjižnější místo černého konti-
nentu mys Agulhas, Oudtshoorn – město pštrosů 

a legendární Garden Route, kde je také největší 
bungee jump planety. Přeneste se do jiného svě-
ta díky fotografiím, ale i krátkému videu a povídá-
ním o zemi na konci Afriky, kde vládl dlouhá léta 
apartheid – doba temna.

15. 10. 2013 v 18:00 hodin
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 111

Vstup zdarma!
Při přípravě cestovatelských besed a promí-

tání spolupracujeme se serverem www.zBesky-
ddosveta.cz

Městská knihovna Frýdek-Místek Vás zve na cestovatelskou přednášku
František Mamula • JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA • Od severu až k nejjižnějšímu místu JAR
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

7. kolo neděle 13. 10. v 17.00 SKP F-M – KH Kopřivnice
8. kolo neděle 20. 10. v 17.00 SKP F-M – KP Brno

10. kolo neděle 10. 11. v 17.00 SKP F-M – Talent Plzeň
13. kolo neděle 1. 12. v 17.00 SKP F-M – Sokol Přerov
15. kolo středa 11. 12. v 18.00 SKP F-M – HBC Jičín

17. kolo neděle 22. 12. v 17.00 SKP F-M – HCB Karviná
Zimní přestávka do 1. 2. 2014, kdy se pokračuje 18. kolem

20. kolo neděle 16. 2. v 17.00 SKP F-M – HC Zlín
22. kolo neděle 2. 3. v 16.00 SKP F-M – HK Lovosice

Po základní části se družstva rozdělí do skupin o 1.-6. místo a 7.-12 místo.
Nadstavba začíná 15. 3. a končí 25. 5. 2014, termíny utkání budou 

známy po ukončení základní části.

Sobota 2. listopadu
Prezence pro všechny kategorie končí 15 minut

před startem příslušné kategorie
10.30 Zahájení prezence v Národním domě v Místku
11.30 Start rodičů s dětmi 2010 a mladší 80 m
11.40 Start dětí 2008/2009 (bez doprovodu) 150 m
11.50 Start dětí 2006/2007 300 m
12.00 Vyhlášení vítězů závodu dětí 2008/2009 a 2006/2007
12.15 Start dětí 2005 836 m
12.30 Start dětí 2004 836 m
12.45 Start dětí 2003 836 m
13.00 Start dětí 2002 836 m
13.10 Start dětí 2001 836 m
13.20 Start dětí 2000 836 m
13.30 Start dětí 1999 836 m
13.40 Start dětí 1998 836 m
13.50 Start dorostu 1996/1997 836 m
14.10 Start Běhu pro zdraví 1000 m
14.25 Start závodu mílařů 3333 m
15.00 Start hlavního závodu 10000 m
15.45 Vyhlášení vítězů mládežnických kategorií, losování dět-

ské tomboly 
16.45 Vyhlášení soutěže škol, losování tomboly Běhu pro zdraví
17.30 Vyhlášení vítězů závodu mílařů, závodu na 10 km a loso-

vání tombol

Časový pořad Hornické desítky

Zářijová výsledková, střelec-
ká i herní mizérie pokračovala i 
v domácím zápase se Sokolo-
vem, duelu dvou týmů, které v 
srpnu vévodily druhé lize! 

Lipina po 257 minutách střílí 
branku, po standardce Mozola 
a jemné teči Hynka Prokeše se 
v 19. minutě prosazuje kapitán 
Literák a Stovky a 3214 fanouš-
ků jásají – 1:0. Sokolov se v pro 
oba celky důležitém utkání sna-
ží o vyrovnání. Ve 30. minutě 
neúspěšně vyváží míč z vlastní 
poloviny Mozol a odkop zadáků 
Sokolova končí na kopačkách 
Šamánka, který potvrzuje, že je 
v dnešním utkání nejlepší hráč 
na hřišti a chladnokrevně překo-
nává Prepsla, který může pou-
ze konstatovat: „Už třetí utkání 

jsem nemusel prakticky zasaho-
vat, ale Třinec, Varnsdorf i So-
kolov, využili svou jedinou šanci 
v utkání a my máme pouze bod.“ 

Za průběh druhého poločasu 
by si Lipina vítězství zasloužila, 
ale bohužel štěstíčko, které nás 
provázelo v úvodu druhé ligy, se 
k nám odklonilo zády, a tak po 
devátém kole je naše bilance 
plusových a minusových bodů 
v tabulce pravdy na nule, což je 
na nováčka soutěže výborná bi-
lance! Teď nás čeká mimořádně 
těžká série – venku České Bu-
dějovice, doma Ústí, venku Hra-
dec a Most. Frýdek-Místek však 
do ní může jít s čistou hlavou 
– dosavadních patnáct získa-
ných bodů vůbec není špatnou 
vizitkou.

Po dvou porážkách přišla remízaPo dvou porážkách přišla remíza
MFK F-M – BANÍK SOKOLOV 1:1 (1:1)MFK F-M – BANÍK SOKOLOV 1:1 (1:1)

DOMA SE SOKOLOVEM: V urputném zápase sahali domácí po třech bodech.    Foto: Petr Pavelka

SKP F-M – ZUBŘÍ 26:25 (10:13): Tříbrankové manko dokázali domácí házenkáři v dramatickém 
zápase otočit. Střelci – Petrovský 7, Kichner 6/4, Kalous 4, Dyba 4, Strack 2, Unger 2, Meca R. 1.

Foto: Petr Pavelka

První dvojice soutěžních 
utkání starších minižákyň 
U13 měla mezinárodní pří-
chuť, protože do oblastní 
soutěže se na poslední chví-

li přihlásilo také družstvo ze 
slovenské Žiliny.

BK F-M – BKM Žilina
61:35 a 62:50

Ručková 18+12, Riedelová 

Basketbalistky BK F-M úspěšně zahájilyBasketbalistky BK F-M úspěšně zahájily
15+8, Bačová 9+8, Zátopková 
4+12, Mahdoňová 4+6, Martyn-
ková 6+0, Vojkovská 0+6, Ma-
říková 1+4, Krmaschková 2+0, 
Jeništová 2+0, Skořepová 0+4, 
Kuběnová 0+2.

Soupeř ze Žiliny sice v neděli 
15. září přijel jen s osmi hráčka-
mi, ale polovinou svého druž-
stva převyšoval naše děvčata 
alespoň o tři hlavy. Nedali jsme 
se však zastrašit výškovou pře-
vahou soupeře. 

Družstvo mužů pod Radhoš-
těm neuspělo a vrátilo se po-
raženo.

TJ MEZ Frenštát p. R. –
BK F-M 85:61

Aleksa 17, Sabol 10, Mojží-
šek, Hájek a Brys po 9, Pach-
lopník 7, Olka, Šimon 0. 

K prvnímu utkání v sezóně 

Na fotografii jsou starší minižákyně při oddechovém čase utkání proti 
Žilině s trenéry Částkem a Bonkem.  Foto: Samuel Gerát

zajížděli muži na palubovku 
tradičního soupeře z Frenštátu. 
Soupeř hraje fyzický basketbal, 

který našemu týmu vůbec nese-
dí. Navíc jsou tyto zápasy vždy 
vyhecované.  (kot)
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2. liga SM muži 1. kolo
SKP F-M „B“ jun. – TJ Cement 

Hranice „B“ 29:28 (18:10)
Marenčák, Pohludka – Boháč, 
Oulehla 2, Vrubel 2, Chlebek 1, 
Palej 1, Volný 1, Dyba 4, Bed-
nárek, Stachovec 3, Hečko 7, 
Unger 3/2, Pomichálek 5/1
1. liga starší dorostenci 1. kolo
SKP F-M – Sokol Nové Veselí 

25:25 (11:15)
Šoltys, Sládek – Kocich, Ruffer 
3, Havránek, Lednický, Vanču-
ra, Barvík 5, Rajnoha L. 5, Raj-
noha J. 4, Gřešek 2, Güttler 6, 
Tříska, Olka.
1. liga mladší dorostenci 1. kolo
SKP F-M – Sokol Nové Veselí 

42:33 (17:19)

Vlček, Dlouhý – Hess 5, Kocich 
7, Ruffer 9, Blahut, Verlík 1, 
Češek, Havránek 10, Žilavý 1, 
Lednický 2, Vančura 5, Carbol 
1, Müller 1.
Moravskoslezská liga starší žáci

SKP F-M – Sokol Ostrava 
25:16 (11:5)

Cáb, Fritz – Jadlovec, Mazur M. 
3/1, Hladný 7, Matuszek, Horký J. 
3, Hustopecký, Bacílek 1, Garba 
2, Vludarčík 3, Bureš 3, Mück 3.
Moravskoslezská liga mladší žáci

SKP F-M – Sokol Ostrava 
38:6 (21:1)

Macek, Planka – Vilimovský 2, 
O´Conor 3, Elišer 6, Fuciman 6, 
Hladný 4, Ondrušík 3, Moješcik 
5, Bohanes 6, Frýdecký 3

Úspěšný vstup mladých házenkářů

Slezanská hodinovka přilákala 189 běžců  
Po nepřízni počasí z po-

sledních dní přilákalo celkem 
slušné počasí 189 běžců na 
37. ročník Slezanské hodi-
novky. O zahájení se tradičně 
postarala mládež, které se 
sešlo více než 130 účastníků. 
Jako první vyrazila dvacítka 
benjamínků na trať 100 m a 
zvítězila Viktorie Bartoňová a 
Filip Popelář.

Další vítězství pro naše barvy 
vybojovaly ročníky 2006-07, na 
které čekalo již jedno kolečko, 
tedy 400 m. Nejlépe si vedla 
Julie Hrčková a Prokop Říha. 
Přípravka běžela také 400 m a v 
této kategorii zvítězila Žaneta Ju-
řičná. Na další kategorie již čekal 
dvanáctiminutový běh a z našich 
se vítězně prosadil Lukáš Vlk u 
předžáků výborným výkonem 
2837 m, mladší žákyně Eliška 
Kopcová vyhrála za 2980 m, star-
ší žák Sergej Tkach zaběhl 3177 
m a dorostenka Katka Siebeltová 
potřebovala k vítězství uběhnout 
3018 m. Ve dvou rozbězích hlav-
ního závodu na jednu hodinu 
předvedla výborný výkon mezi 
ženami Veronika Siebeltová, 
která zvítězila výkonem 14 251 
m a výrazně posunula oddílový 

rekord dorostenek a těsně zao-
stala za ženským rekordem Petry 
Pastorové. Další velice dobrý vý-
kon předvedl dorostenec Daniel 

Raška, který zvládl 16 080 m a 
doběhl na 5. místě mezi muži. 
Vítězem se stal Jan Fousek z Os-
travy výkonem 17 256 m.

V sobotu 21. září se frýdec-
ko-místecký plavecký oddíl 
zúčastnil Havířovské ceny. 
13 oddílů přijelo z Bruntálu, 
Zlína, Frenštátu pod Radhoš-
těm, Bohumína, Kopřivnice, 
Karviné, Opavy, Krnova a 
Frýdku-Místku. 

Vendulka Janáčková svou 
bojovností získala 2. místo v dis-
ciplíně na 100 P (1:38,8). V zá-
vodě na 200 m polohový závod 
se utkala se soupeřkami v sou-
sední dráze takovým způsobem, 
že jsme skoro nedýchali. Na me-
dailové umístění to nestačilo, ale 
podívaná to byla ohromná!

Petr Mrázek klasicky přišel, 
skočil a šel si pro stříbrnou medai-

li, tentokrát na 50m P časem 49,4. 
Matěj Pajtl a Jakub Laník, dva 
poctiví plavci, kteří neošidí nic na 
trénincích. Jen o pár sekund jim 
unikla medailová umístění. 3x4. 
místo, 2x 5. místo...

Šimon Ličman na 50 m P 
získal krásné 2. místo. Naše 
favoritka Karla Chlopčíková 
suverénně vybojovala v nejpo-
četněji zastoupeném ročníku 
2x zlatou v disciplínách na 50 
m P a 50 m M, 2x 2. místo v 
disciplínách 100 Vz, a 50 VZ a 
1x bronz na 50 m Z.

Všem závodníkům děkujeme 
za skvělou reprezentaci. Osm 
medailových umístění je pře-
krásný výsledek.

Havířovská cena v plavání

Skvělým způsobem repre-
zentovali mladí atleti Slezanu 
Frýdek-Místek na Mistrovství 
České republiky žactva v Pra-
ze. Možnost startu si svými 
výkony vybojovala sedmička 
frýdecko-místeckých atletů a 
vedla si výborně. 

Mistrem České republiky se 
v běhu na 1500 metrů překážek 
stal po skvělém finiši Jan Tesarčík 
v osobním rekordu 4:45.16 minu-
ty. Na 1500 m dlouho bojovala o 
medaili také Petra Pavlásková, 
nakonec skončila na nepopulár-

ním, ale výborném čtvrtém místě 
v čase 4:54.62 minuty. Výborně 
si vedla trojice našich děvčat v 
běhu na 800 m. Favoritka celé-
ho závodu Helena Benčová s 
přehledem vyhrála svůj rozběh a 
naprosto stejně suverénně si ved-
la také v nedělním finále. Helena 
si doběhla pro titul mistryně ČR v 
čase 2:17.74 minuty. Do finále se 
nečekaně probojovala také Iveta 
Rašková, která doběhla ve svém 
rozběhu na 2. místě v osobním re-
kordu 2:24.61 minuty a celkově jí 
patří 8. místo. Těsně za postupem 

zůstala Kateřina Krtková, kterou 
osobní rekord 2:25.05 minuty 
zařadil na 9. místo v ČR. Osobní 
rekord si vylepšila také Monika 
Čaganová v chůzi na 3000 m ča-
sem 19:58.75 minuty. Druhý den 
se Jan Tesarčík postavil na start 
závodu na 3000 m a doběhl si 
pro výborné 4. místo v osobním 
rekordu 9:36.56 min. Závěr za 
vydařeným mistrovstvím udělala 
desátým místem štafeta děvčat 
4x300 m ve složení Katka Krtko-
vá, Iveta Rašková, Julie Rampíro-
vá a Helena Benčová.

Máme dva atletické mistry ČR

Výprava na mistrovství republiky.
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit pro-
gramové prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti sociální podpoříme rozvoj sociálních a zdravotníchV oblasti sociální podpoříme rozvoj sociálních a zdravotních
služeb ve vazbě na komunitní plánováníslužeb ve vazbě na komunitní plánování

VI. ročník Dne zdraví a 
sociálních služeb, který pro-
běhl 26. září v prostorách 
Národního domu pod záštitou 
primátora města Michala Po-
buckého, byl jakousi výkladní 
skříní toho, co město Frýdek-
-Místek v oblasti sociálních 
a zdravotních služeb v sou-
časné době poskytuje. Kdo 
se chtěl zastavit na všech 
stanovištích a seznámit se 
s činností a službami jednot-
livých vystavujících, musel si 
vyhradit pro tuto akci doslova 
celý den. I to svědčí o tom, že 
v této sféře se město má čím 
pochlubit.

„Hlavním přínosem této tra-
diční akce je především zvýšení 
informovanosti veřejnosti o po-
skytovaných službách formou 

prezentace samotných poskyto-
vatelů služeb a souvisejících ak-
tivit. Bylo zde okolo 140 zástup-
ců, takže skutečně velice pestrý 
a reprezentativní přehlídka se 
spoustou informací i možností, 
aby lidé nenásilným a zajíma-
vým způsobem zjistili informace 
o některých parametrech svého 
zdravotního stavu,“ hodnotil ná-
městek primátora Libor Koval.

Vedoucí odboru sociálních 
služeb Jarmila Kozlová se při 
zahájení zaměřila na obecné 
zhodnocení této oblasti: „Sociál-
ní služby ve Frýdku-Místku se za 
poslední léta výrazně změnily. 
Myslím si, že můžeme s čistým 
svědomím konstatovat, že jsme 
společně vytvořili bohatou síť so-
ciálních služeb, která reaguje na 
zjištěné potřeby našich občanů. 

Dle statistiky z roku 2012 sociál-
ní služby využilo v našem městě 
více než 12 tisíc občanů-klientů, 
a to prostřednictvím ambulant-
ních, terénních i pobytových 
sociálních služeb. Je důležité, 
aby zde zaznělo, že sociální 
služby jsou také významným 
zaměstnavatelem veřejného 
sektoru, a proto mají a budou 
mít v našem městě vždy čestné 
a nepostradatelné místo. Všich-
ni zaměstnanci v sociální oblasti 
si průběžně vzdělávají a zvyšují 
svou odbornou i kvalifikační způ-
sobilost, účastní se supervizí a 
lektorské činnosti. Požadované 
sociální služby jsou zajišťovány 
v našem městě více jak šesti 
sty kmenovými zaměstnanci, a 
to hlavně v profesích sociálních 
pracovníků, pracovníků v přímé 
péči, zdravotníků, manažerů 
nebo administrativních pracovní-

DEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: Organizátorem akce byl odbor sociálních služeb, který vše při-
pravil ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování, Poliklinikou Místek, Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže Frýdek-Místek a Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek. Foto: Petr Pavelka

ků. Kromě kmenových zaměst-
nanců pomáhají v sociální ob-
lasti externí zaměstnanci formou 
dohod o provedení práce nebo 
pracovní činnosti a v roce 2012 
dosáhl fond odpracované doby 
výše 17 678 hodin. Významnou 
roli v rámci psychosociální péče 
o uživatele mají dobrovolníci 
z občanského sdružení ADRA, 
kteří odpracovali tisíce hodin 
bez nároku na mzdu a ve svém 
volném čase.“

Jarmila Kozlová dále připo-
mněla, že město je v současné 
době v důležité fázi zpracování 
strategického dokumentu, kte-
rým je „Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb na období 
2014 až 2018“, kde hlavním cí-
lem je podpora a udržitelnost 
stávající sítě sociálních služeb. 
Rozvoj služeb se bude týkat 
už pouze specifických cílových 
skupin, do kterých patří osoby 
bez domova a se zdravotním 
postižením, senioři se syndro-
mem demence, rodiny s dětmi 
a osoby s duševním onemocně-

ním. Dále je plán zaměřen sa-
mozřejmě na kvalitu služeb, pro-
hlubování spolupráce a síťování 
území. Mezi základní parametry 
sítě služeb budou patřit potřeb-
nost, dostupnost, kvalita a efek-
tivní financování. „III. Komunitní 
plán je zpracováván pod garancí 
odboru sociálních služeb a bude 
předložen ke schválení zastu-
pitelům města v prosinci 2013, 
schválením bude deklarován 
směr sociální politiky v našem 
městě,“ přiblížil Libor Koval. Ve-
dení města tak pružně reaguje 
na výrazné změny v sociální 
oblasti, které přináší stárnutí 
obyvatelstva, ztráta sociálních 
jistot, zvyšující se počet osob 
bez domova či počty domácnos-
tí s nízkými příjmy a také na po-
stupný přesun zodpovědnosti ze 
státního systému na jednotlivce 
a rodiny. „Společnými silami, 
profesionální spoluprací a za 
finanční podpory města i násle-
dující období společně zvlád-
neme,“ je přesvědčena Jarmila 
Kozlová.  (pp) 

PLNÝ NÁRODNÍ DŮM: O akci byl velký zájem.      Foto: Petr Pavelka
MĚŘENÍ TLAKU: Zájemci měli možnost získat řadu informací o 
svém zdravotním stavu.   Foto: Petr Pavelka
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Sociální služby a péče

Přijďte se podívat na den ote-
vřených dveří na pobočku ob-
čanského sdružení KAFIRA ve 
Frýdku-Místku. Den otevřených 
dveří probíhá na frýdecko-místec-
ké pobočce dne 9. října v době od 
12 do 16 hodin, v rámci 5. ročníku 
Týdne sociálních služeb v ČR. 
Den otevřených dveří je určen pro 
všechny zájemce, uživatele slu-
žeb, ale i širokou veřejnost.

V občanském sdružení KAFI-
RA pomáháme lidem se zrako-
vým handicapem od 15 let věku. 
Podporujeme jejich nezávislý a 

samostatný život, ale především 
se našim uživatelům snažíme 
vytvořit takové prostředí, které je 
bude motivovat, povzbuzovat a 
vrátí jim chuť do života. 

Pro návštěvníky
Dne otevřených dveří je

připraven následující program:
• představení občanského sdru-

žení KAFIRA a jeho činností;
• prohlídka střediska;
• prezentace drobných kom-

penzačních pomůcek
• možnost vyzkoušet si práci 

se stolním počítačem, který 

je vybaven speciálním „mlu-
vícím“ softwarem nebo ka-
merovou lupou.

Pobočku o.s. KAFIRA
naleznete na této adrese:

Zámecké náměstí 44,
Frýdek-Místek

Těšíme se na všechny
návštěvníky!

Pro bližší informace prosím 
kontaktujte:

Mgr. Jiřinu Chlebkovou
na tel: 777 574 327 

nebo Mgr. Kristýnu Šašecí
na tel: 777 574 362

Den otevřených dveří v občanském sdružení KAFIRA

V rámci Týdne sociálních 
služeb, který je vyhlášen Aso-
ciací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a MPSV ČR ve 
dnech 7.–13.10.2013, pořádá 
Domov pro seniory Frýdek-
-Místek, p. o. Den otevřených 
dveří. Domov pro seniory je 

možno navštívit ve středu 9. 
října, v době od 8 do 17 hodin.

Jste srdečně vítáni v obou 
našich budovách, a to jak na 
ulici 28. října 2155, tak v budově 
na ul. Školská 401 v Místku. 

V budově na ul. 28. října mů-
žete, oproti minulým létům, nově 

Den otevřených dveří Domova pro seniory

Že je dnes většina obyvatel 
v Česku více či méně zadlu-
žena, je známá věc. Pořád se 
o tom mluví a píše, ale jak se 
opravdu dostat z dluhů, když 
je nezvládáme splácet, se ne-
dozvíte. Problém se zadluže-
ním vznikl poměrně nedávno 
v souvislosti s ekonomickou 
krizí. Proto u nás chybí od-
borníci na řešení, přestože se 
kdekdo za odborníka vydává. 

V mediích proto občan slyší, 
že jediným způsobem, jak se 
zbavit dluhů, je insolvence, ne-
boli osobní bankrot. Je proto dů-
ležité být velmi opatrný při výběru 
společnosti, která by řešila vaše 
dluhy. Vyrojilo se mnoho rádo-
by odborníků – oddlužovacích 
společností – kteří zadluženému 
slíbí řešení, ať je tento zadlužený 
vhodný na osobní bankrot nebo 
ne. Jde jim často jen o poplatek 
a vznikne-li problém, svalí vinu 
na soudy. Oni přece udělali jen 
návrh, ale soud žádost nepřijal, 
soud určil prodej majetku, soud 
vás poslal do konkurzu apod. Že 
insolvence není pro všechny to 
nejlepší a možné řešení, vyplývá 
už jen z faktu, že o ni nemůže žá-
dat každý – jen velmi malá část 
zadlužených – a také z faktu, že 
polovina lidí v osobním bankrotu 
již spadla do konkurzu. Pokud 
nevíte, co to je konkurz, tak tedy 
vše vám prodají, dluhy zůstanou 
a nechají vám existenční mini-
mum. V podstatě konečná.

Je potřeba si uvědomit, že od-
dlužení je vlastně zbavení se dlu-
hů, a to lze různými způsoby. Ka-
ždý případ je specifický a je nutno 
také k němu přistupovat indivi-
duálně. Aby to ale bylo možné, 
musí být poradci ve firmách nebo 
poradnách speciálně proškoleni 
v celé problematice dluhového 
poradenství. Donedávna bylo 
akreditováno pouze několikaho-
dinové, většinou jednodenní ško-
lení na ministerstvu práce a so-
ciálních věcí. To ovšem nestačí. 

Je to problematika velmi obsáhlá 
a neustále se vyvíjí. Proto dobrá 
rada pro všechny z vás, kteří jste 
ohroženi zadlužením, zadluže-
ni nebo předluženi a chcete se 
poradit v některé z neziskových 
poraden. Nechte si předložit cer-
tifikát o absolvování plnohodnot-
ného 162hodinového školení od 
ministerstva školství na dluhové 
poradenství jako specializovaný 
finanční poradce. Tento musí 
s vámi vypracovat analýzu vaší 
situace hlavně z hlediska příjmů, 
výdajů, majetkové poměry a po-
soudit jednotlivé vaše závazky. 
Teprve na základě podrobného 
rozboru můžete získat návrh ře-
šení. Když toto v poradně neob-
držíte, obraťte se jinam. Mohou 
vám bohužel poradit v dobré víře 
i tak, že vás přivedou do ještě 
větších problémů. Neriskujte a 
hledejte odborníky. Dnes existu-
je obecně prospěšná společnost 
i občanské sdružení „Normální 
je počítat“, kde jsou pouze pat-
řičně proškolení a kvalifikovaní 
poradci. Zde se také dozvíte, 
jaké je pro vás to nejlepší řešení 
a kde ho naleznete. V tomto se 
naprosto liší ode všech ostatních 
neziskových poraden. Dokázali 
již pomoci stovkám lidí a jsou při-
praveni pomoci i vám.

Pro občany z Frýdku-Místku 
a okolí pomohl Magistrát města 
Frýdku-Místku otevřít poradnu 
občanského sdružení Normální 
je počítat v Křížovém podchodu. 
Kancelář je sdílená se Senior 
pointem vedle městské policie, 
úřední hodiny úterý a čtvrtek 
od 15 do 17 hodin. Konzultaci 
si můžete případně předem do-
mluvit telefonicky tel. 725 501 
150, 605 817 864, 728 840 376.

Neváhejte a využijte tuto bez-
platnou poradnu. Čím později 
problémy řešíte, tím je to kompli-
kovanější, bolestivější a dražší – 
dluhy narůstají.

RNDr. Jaromír Fuchs,
Normální je počítat o.s.

Víte jak řešit své dluhy?
Vážení kuřáci,
možná, že sdílíte stejný 

názor jako spisovatel Mark 
Twain, který prohlásil: „Pře-
stat kouřit je snadné. Já jsem 
přestal kouřit už stokrát…“ 
Kolikrát však stačí, aby přišla 
nabídka od „nejlepšího příte-
le“ – a člověk neodolá.

Nabízíme vám proto jedineč-
nou šanci přestat kouřit za pět dnů. 
Vůbec to nebolí a nic to nestojí. 
Program Rozhodl jsem se ne-
kouřit pomohl již milionům kuřáků 
na celém světě. Vznikl počátkem 
šedesátých let v USA a pro svou 
úspěšnost obletěl brzy celý svět…

Vše začalo vlastně už v roce 
1954. Tehdy ve znamení boje 
proti kouření natočila Mezinárodní 
společnost střídmosti film Jeden 

z 20 000, který vypráví smutný 
příběh mladého novináře, který 
vlivem kouření onemocněl rako-
vinou plic. Divák vidí na plátně 
operaci plic, při které je odstraňo-
ván rakovinný nádor. Název filmu 
byl příznačný, protože v USA v té 
době umíralo na tuto zhoubnou 
nemoc dvacet tisíc kuřáků ročně.

Později se film dostal do 
Evropy a lidé byli tím, co viděli, 
hluboce otřeseni. „Jak se ale 
toho zlozvyku zbavit?“ ptali se. 
Anglický pastor a psycholog E. 
J. Folkenberg se spojil s příte-
lem – lékařem W. McFarlandem 
z USA a spolu pak vypracovali 
program skupinové terapie na 
psychofyziologické bázi. Nazvali 
jej Pětidenní plán proti kouření.

Metoda aktivizuje vůli člověka 

Rozhodl jsem se nekouřit a používá přírodních prostředků 
– vody, vzduchu a vhodné diety 
– tak, aby vedlejší účinky odvy-
kání byly co nejmenší nebo se 
vůbec neprojevily. Po vědeckém 
ověření v roce 1962 byl program 
schválen a od té doby probíhá 
po celém světě.

K nám se dostal teprve před tře-
mi lety. I vy se podle něho můžete 
stát během pěti večerů nekuřáky. 
Znamená to ovšem chtít. Pusťte se 
s úsměvem do boje sama se se-
bou a dobrá věc se určitě podaří.

Ve Frýdku-Místku bude pro-
gram Rozhodl jsem se nekouřit 
organizovaný společností Život a 
Zdraví probíhat ve dnech 11.–17. 
října v budově DC ADRA FM, den-
ně od 18 hodin. Vstup je volný.

Blahopřeji k vítězství.
Lektor kurzu,

Petr Pimek, B.Th.

Terénní služba Rebel, jejímž 
zřizovatelem je Charita Frýdek-
-Místek, měla možnost podílet 
se 28. srpna na sportovním dni 
pořádaným Městskou policií 
Frýdek-Místek. Tato akce se 
uskutečnila na ulici Míru. 

Pro mladší děti školního a 
předškolního věku si Terén-
ní služba Rebel ve spolupráci 
s městskou policií přichystala 

různé hry, soutěže a turnaj ve 
fotbale. Akce se zúčastnila rov-
něž mládež a dospělí, kteří se 
tradičně utkali ve fotbalovém zá-
pase. Pro všechny účastníky byly 
nachystány odměny ve formě 
balíčků a medailí. Nejlepší hráči 
ve fotbale byli odměněni salá-
mem Vysočina. Všichni účastníci 
byli velmi spokojeni. Pracovníci 
 Terénní služby Rebel

Sportovní den na ulici Míru

Již třetím rokem pořádal 
Český červený kříž Frýdek-
-Místek Pohádkovou první 
pomoc. Děti i dospělí se 
zde mohli naučit základy 
první pomoci při ošetřování 
pohádkových postav. Cha-
rita Frýdek-Místek zpestřila 
pohádkové odpoledne svý-
mi aktivitami pro děti a také 
prodejem výrobků z Denní-
ho centra Maják.

Návštěvníci akce si vyzkou-
šeli správné ošetření zranění, 

prohlédli si vybavení sanitky 
aj. Bohatý byl také doprovodný 
program: taneční vystoupení, 
ukázka práce hasičů a městské 
policie, cvičná trasa zručnosti v 
jízdě na kole a hlavně základy 
první pomoci s pohádkovými 
postavičkami! Na děti čekaly 
malé odměny a dárečky.

Charita Frýdek-Místek tím-
to děkuje ČČK za možnost 
účastnit se pohádkové první 
pomoci a také za dobrou spo-
lupráci.        Renáta Zbořilová

Pohádková první pomoc

zhlédnout fototerapeutickou míst-
nost, která je vybavena domácí 
solnou jeskyní a audiotechnikou.

Těšit se na vás budeme také 
v budově na ulici Školská 401 
v Místku, kde v posledních le-
tech došlo k rozsáhlým rekon-
strukcím. Postupně byly obno-

veny společné prostory, 
zázemí pro personál, 
koupelny, rehabilitační 
místnost, byl vybudován 
výtah a pro příjemné 
posezení venku byla 
upravena zahrada, kte-
rá je vybavena altánem
a houpacími lavicemi. 

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

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

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

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

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

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 23. 10. 2013

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

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

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

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

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

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nabídkové licitační řízení

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2014

Nabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-

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

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

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 30. 
10. 2013 v 15 h. v zasedací 

síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, dv. č. 323. 

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

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

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5000 Kč na účet Statu-

tárního města Frýdek-Místek, 
č.ú. 6015-928781/0100, VS 
3250002. Při zápisu k NLŘ 
doloží doklad o úhradě zálohy 
a podepíše Dohodu o úhradě 
nákladů NLŘ. 

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

VÝSTAVA
PAPOUŠKŮ
17.–20. října
Dům chovatelů
č. p. 1251,

Zámecké náměstí
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 1. – 3. 10., 29. – 31. 10.
U krytého bazénu 8. – 10. 10.
Park. u Kauflandu 15. – 17. 10.
Pod estakádou 22. – 24.10.
Sběrné dvory:

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00

So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 3b 
(Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b (Místecká kasárna) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha – objekt 25, areál „C“ (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (účelo-
vá budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, III. NP, 
místnost 302 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 31,07 m2, I. NP, 
místnost 119 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 

(kancelář) 
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipat-
ře (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipat-
ře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobuso-
vým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-
lier, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt č.p. 61, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frý-
dek-Místek (Kulturní dům)
nebytové prostory o celkové výměře 123,26 m2 (re-
staurace) 
objekt č.p. 2299, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř.T.G.M)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176.

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

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

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

INFORMACE O ODPADECH

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s., provoz DOPRAVA, 
nabízí své služby v dopravě 
pro fyzické a právnické osoby. 
Disponujeme kontejnerovou 
přepravou, kde můžeme zá-
kazníkům nabídnout velikosti 
kontejnerů od 1 m3 až po 30 
m3 kontejnery.

Nejmenší vanové kontejnery 
1 m3 (velikost základny 90 x 150 
cm) jsou přepravovány vozidlem 
MULTICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné ke 
vjezdu do úzkých míst, kde vel-
ké nákladní auto nevjede, nebo 
na likvidaci odpadů při staveb-
ních pracích menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BIKRAN 
od 5 m3 – 7 m3 (rozměr základny 
250 x 200 cm) jsou přepravo-
vány nákladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou vhod-
né pro stavební odpady, jako je 
cihla nebo beton, ale velmi dob-
ře se uplatní i pro dovozu mate-
riálů, např. betonové recykláty 
nebo zeminový substrát z naše-
ho skladu. Zákazníci mohou vy-
užít i kontejnery s víky, např. při 
přepravě odpadů kašovité kon-
zistence vznikající při vrtání vrtů 

Doprava a přeprava odpadů
na tepelná čerpadla. Společnost 
Frýdecká skládka, a.s. disponu-
je čtyřmi vozidly schopnými tyto 
kontejnery obsloužit, a proto 
můžeme pružně reflektovat na 
přání zákazníků, co se týká ter-
mínu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontejnerů 
jsou natahovací velkoobjemové 
kontejnery s objemem od 12 m3 
do 30 m3 (rozměr základny 260 
x 450-550 cm) Tyto kontejnery 
přepravují čtyři nákladní vozi-
dla MAN a Renault. Kontejne-
ry jsou vhodné především pro 
přepravu lehčích odpadů, např. 
velkoobjemových, komunálních 
nebo biologických (např. listí, 
větve) odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN s hyd-
raulickým čelem.

Při potřebě odvozu odpadů, 
resp. kontejnerovém dovozu 
materiálu z našeho skladu (be-
tonové recykláty, štěrk, kompost, 
zeminový substrát, aj.), neváhej-
te kontaktovat dispečink společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s. na 
telefonu 558 44 00 66 volba 1 
nebo na mobil 603 88 16 76.

V souladu s „Pravidly pro 
udělování Cen statutárního měs-
ta Frýdku-Místku“ vyzývá odbor 
kancelář primátora k podání 
návrhů na ocenění osobností 
našeho města, které by si podle 
názoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2013.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2013 
bude slavnostně udělena 
v březnu 2014. Podle schvále-
ných pravidel pro udělení této 
ceny (najdete je na našich strán-
kách www.frydekmistek.cz) lze 
návrhy podávat prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku nejpozději do 
31. 12. 2013. Návrh musí obsa-
hovat jméno, příjmení, bydliště 
nominovaného a odůvodnění 
nominace. Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2013

g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů.

Navrhovatelem může být 
pouze občan našeho města, 
který uvede své jméno a příjme-
ní, adresu bydliště a návrh pode-
píše. Návrhy eviduje a zpraco-
vává odbor kancelář primátora.

O udělení Ceny statutárního 
města Frýdku-Místku za r. 2013 
rozhodne zastupitelstvo města 
zpravidla na svém prvním zase-
dání v r. 2014.

Zdeňka Václavíková, 
vedoucí odboru

kancelář primátora
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Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Vysoký počet 
držitelů těchto řidičských průkazů si stále o jejich výměnu nepožádal!

vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí účelových do-
tací z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2014.

Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území Statu-
tárního města Frýdku-Místku. Pro-
gramy na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb jsou rovněž v souladu 
s cíli střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frýd-
ku-Místku a schváleného Strate-
gického plánu rozvoje Statutárního 
města Frýdku-Místku na období 
2012-2025 (strategický cíl 2.1.2.).
Dotační programy na podporu

a rozvoj sociálních služeb
pro rok 2014:

A. Program na podporu
a rozvoj sociálních služeb 
Program je určen pro posky-

tovatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci) a nebo jsou zapsáni 
v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).

Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:

Podpora a rozvoj odborného 
sociálního poradenství. 

2. Služby sociální péče: 
Osobní asistence. 

Pečovatelská služba.
Tísňová péče.

Podpora samostatného bydlení. 
Odlehčovací služby.

Centra denních služeb.
Denní stacionáře.

Týdenní stacionáře.
Domovy pro seniory.

Domovy se zvláštním režimem.
Chráněné bydlení.

3. Služby sociální prevence: 
Raná péče.

Azylové domy.
Domy na půl cesty.
Kontaktní centra.
Krizová pomoc.

Nízkoprahová denní centra.
Nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež. 
Noclehárny.

Služby následné péče. 
Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi.
Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 

postižením.

Sociálně terapeutické dílny.
Terénní programy.

Sociální rehabilitace.
B: Program na podporu 

ostatních aktivit doplňujících 
sociální služby

Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a 

motivační programy.
2. Dobrovolnictví.

3. Aktivity doplňující sociální 
služby pro osoby bez přístřeší a 
osoby sociálně znevýhodněné 
(např. sociální šatníky, ošetřo-

vatelské služby).
4. Terénní hospicová péče.
Podmínky, zásady, žádost
Veškeré informace související 

s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Místku 
v působnosti odboru sociálních 
služeb, žádosti o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2014, jsou 
k dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz nebo na 
odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Frýdku-Místku (dále 
jen „MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Magda Máchová,
tel.: 558 609 317, e-mail: ma-
chova.magda@frydekmistek.cz

Termín pro podání žádosti
Žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi a v elektronické 
podobě na CD doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 31. 10. 2013 včet-
ně (termín pro podání žádosti 
platí pro oba dva programy pod-
pory) na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb 
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI – OSS“ (v levém horním 
rohu obálky). Plný název či jmé-
no žadatele o dotaci a adresa.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., za-
jišťující svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2013, tzv. „pod-
zimní úklid“, a to formou přistave-
ní velkoobjemových kontejnerů. V 
letošním roce na podzim budou 
velkoobjemové kontejnery přista-
veny na 60 svozových místech, 
jak je uvedeno v harmonogramu. 
Přistaveny budou vždy dopole-
dne uvedeného dne, nejpozději 
do 11. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11. hod. Upozorňu-
jeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontej-
ner bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 47 odst. 1 písm. 
h) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000 Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat 
na místě ty, kteří se dopustí pře-
stupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
7. 10. a 21. 10.

Frýdek, Panské Nové Dvory 
– u č. p. 2416 

Frýdek, Panské Nové Dvory 
– u býv. hřiště TJ Slezan

Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu 
a u č. p. 2958

Frýdek, ul. Bruzovská 
– u vodárny

Místek, ul. Kollárova 
– u pečovatelských domů

Místek, ul. Fibichova 
– poblíž gymnázia

Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
8. 10. a 22. 10.

Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa

Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova 
– u pivnice (pouze dne 8. 10.!)
 Frýdek, ul. Jeronýmova (u č. p. 
394-399) (pouze dne 22. 10.!)

Místek, ul. Beethovenova 
– na parkovišti

Místek, ul. Myslbekova 

– u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu `– u ná-

dob na separovaný odpad
9. 10. a 23. 10.

Frýdek, ul. Slezská
– na parkovišti

Frýdek, ul. Černá cesta 
– u obchodu

Frýdek, ul. Křižíkova 
– autobusové stanoviště VP

Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků

Frýdek, ul. J Hakena
– u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého
– u telefonní budky
10. 10. a 24. 10.

Frýdek, ul. I. P. Pavlova 
– vedle č. p. 284

Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
– u lávky

Frýdek, ul. J. Skupy 
– za kulturním domem

Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia 
a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 

– u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti 
č. p. 290 (pouze dne 10. 10.!)

Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů 
č. p. 302–304 (pouze dne 24.10.!)

14. 10. a 28. 10. (státní svátek) 
Místek, ul. Hálkova-Březinova

– u výměníku
Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 

(na parkovišti)
Místek, ul. Anenská

– poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka

– za restaurantem
Místek, ul. Bezručova

– u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné

– u č. p. 1332
15. 10. a 29. 10.

Místek, ul. J. Trnky
– u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka
– parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská

– u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, 

naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské 

školy, u nádob na separ. odpad 
Chlebovice – u transformátoru 

a u pošty
16. 10. a 30. 10.

Frýdek, ul. Novodvorská
– J. Čapka

Frýdek, ul. M. Chasáka
– u domu č. p. 3149

Frýdek, ul. Pekařská – naproti 

domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob 

na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem 

č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu

17. 10. a 31. 10.
Lískovec – u hasičské zbrojnice 

a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu

Skalice – u vrby (POUZE DNE 
17.10.!)

Skalice – u žampionárny (POU-
ZE DNE 31.10.!)

Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště

Místek, ul. Kolaříkova – naproti 
domu č. p. 1589

Místek, ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612

Místek, ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

V době od 18. do 21. 10. bude 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice 
– Kamenec, rozcestí. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 18. 10. 
v dopoledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 21. 10. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejne-
rů ODKLÁDEJTE objemný odpad 
(např. skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace), NEODKLÁ-
DEJTE nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, počíta-
če, obrazovky, lednice, mrazáky, 
zbytky barev, laků a ředidel, pou-
žité obaly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a nepo-
třebné léky). Tyto odpady může-
te odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká skládka, a. 
s., ul. J. Čapka – sídliště Slezská 
– bývalý areál stavebnin BETA, ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-
tu Tesco) nebo v mobilní sběrně 
(umístění zveřejněno ve zpravoda-
ji nebo na internetových stránkách 
města – www.frydekmistek.cz).

Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad ani bio-
logický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 615 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.

Poštu na Sadové ulici ve 
Frýdku čeká rekonstrukce 
vnitřních prostor. Rozsah pra-
cí si vyžádá uzavření hlavní-
ho vestibulu. Klientům pošty 
budou služby poskytovány 
v provizorních prostorách 
stejné budovy v tzv. náhrad-
ním provozu, přičemž počet 
přepážek bude zachován. 

„Z důvodu přemístění pře-
pážek a přípravy náhradního 
provozu bude omezen provoz 

pošty v pátek a v sobotu 18. – 
19. 10. 2013. V tyto dny bude-
me zajišťovat na této pobočce 
pouze výplatu důchodů a výdej 
oznámených listovních a ba-
líkových zásilek. Od pondělí 
21. 10. již bude plně fungovat 
provoz náhradní,“ řekl manažer 
pošty obvodu Frýdek-Místek 
Martin Chlebek s tím, že po-
drobnější informace a situační 
plánek s umístěním přepážek 
náhradního provozu budou 

umístěny na vstupních dveřích 
současného vchodu. 

Rekonstrukce by měla být 
ukončena do konce kalendářní-
ho roku. Klientům přinese řadu 
výhod. Všechny služby budou 
poskytovány v jedné zmoder-
nizované přepážkové hale s 
jednotným designem a vyvo-
lávacím systémem. Součástí 
přepážek budou také dvě spe-
cializované přepážky – Poštovní 
spořitelny a České pojišťovny.

Hlavní pošta ve Frýdku omezí provoz

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku a místních částech – podzimní úklid
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NOVÁ SCÉNA VLAST

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

5. 10. 10:00-20:00
Den otevřených dveří

v Centru Berkana
Po celý den jsou dveře Berkany ote-
vřeny a vy máte možnost vyzkoušet 
si zdarma jakékoliv cvičení či terapii 
dle nabídky programu. Neváhejte 
strávit s námi zajímavý den a odnes-
te si s sebou dárek – vstup (až náš 
příště navštívíte) na 1 lekci cvičení či 

terapie zdarma, a to i pro další oso-
bu, kterou s sebou přivedete.

11. 10. 17.00-19.00
Očistné techniky jako součást 

každodenního života
Očistné techniky jsou mimořádně 
důležité, nejde jen o fyzickou očistu 
těla, ale působí významně na ner-
vový systém, a tudíž posilují kladně 
psychiku. Seminář je určen všem a 
vřele je doporučován osobám se 
zdravotními potížemi. Cena: 150 
Kč, studenti: 120 Kč, eva@cent-
rum-berkana.cz, tel: 603 793 595

15. 10. 19:30 - 20:30
Léčivá večerní relaxace

s dešťovými sloupy
Přijďte za nevšedním zážitkem, 
naslouchat a relaxovat v blaho-
dárných stavech mozkových vln 
alfa, theta a delta při zvuku sady 
čtyř dešťových holí, s doprovodem 
na další muzikoterapeutické hu-
dební nástroje. Uslyšíte srutibox a 
alikvotní zpěv, didgerido, tibetské 
mísy, sundrum, zvonkohry, fujaru 
a deštné hole! Vstupné: 80 Kč
michal@centrum-berkana.cz

25. 10. 17:30 
Feng Shui v denním životě

Přijďte společně s námi proniknout 
do tajů tradičního čínského umění 
Feng Shui. Cena: 300 Kč (v ceně 
jsou zahrnuta skripta). Na tento 
seminář je doporučena rezervace.
fridrich@fengshuiforlife.eu

25. 10.2013 19:00 - 20:30
Koncert Za Hranicemi Ticha

V našem repertoáru kombinujeme 
alikvotní a spontánní zpěv s dopro-
vodem na různé etnické nástroje 
bohaté na alikvotní tóny, např. 
zpívající tibetské mísy, indický sruti 
box a tampuru, didgerido, steel-
drum, brumle a perkuse jako např. 
africký buben, darbuka, šamanský 
buben a další. Vstupné: 120 Kč
michal@centrum-berkana.cz

Pohybové kurzy:
Zdravá záda

Čt 7:30-8:50 a 17:30-18:50
eva@centrum-berkana, 603 793 595

Hatha jóga
Čt 16:00-17:20

eva@centrum-berkana.cz,
tel: 603 793 595

Pilates
Po 10 lekcích rozdíl ucítíte. Po 
20 lekcích rozdíl uvidíte. Po 30 

lekcích budete mít celé tělo nové.
Út 16:20-17:20

603 508 070, kovalcikova.pavli-
na@seznam.cz
Rišikéšská jóga
Po 19:00-20:20

tomas.johanna@gmail.com
Qi Gong

Po – 17:30 a 19:00, St – 17:30
a 19:00, Pa – 7:30 hod.

každé pondělí nábor
peter@centrum-berkana.cz
Tchaj-ťi pro začátečníky

Začínáme 9. 10., od 19.00-20.20
tel: 602 374 038, michalp@

centrum-berkana.cz
Tchaj-ťi pro pokročilé

Cvičení se mohou zúčastnit jen 
lidé, kteří již v minulosti prošli 

kurzem pro začátečníky. 
Středa 17:30 – 18:50

Barevný tanec
Út – 17:30 – 18:45

Ostatní kurzy:
Léčba stresu
Čt 19:00-20:30

eva@centrum-berkana.cz, tel: 
603 793 595

Zpěvozvučení
1. a 3. neděle v měsíci, 18:00-19:15

michal@centrum-berkana.cz
Etnoznění

2. a 4. neděle v měsíci, 18:00-19:15
michal@centrum-berkana.cz

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

nám. (u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat

Americko-kanadská divočina
od 16. října do 19. listopadu 

3. 10. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudeb-
ní svobodné jamování. Většinou hra-
jí: David, Michal, Víťa, Piny či kdoko-
liv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.
9. 10. (st) od 17h – V-klub FM

Pravidelná schůzka frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.
17. 10. od 19h – StounTALENT 

2013 – 1. výběrové kolo
1. výběrové kolo XV. ročníku regio-
nální pěvecké soutěže StounTalent 
v kategorii do 21 let. Vstup zdarma. 
Přihlášky emailem: asi@f-m.cz.
17. 10. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudeb-
ní svobodné jamování. Většinou hra-
jí: David, Michal, Víťa, Piny či kdoko-
liv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.

24. 10. (čt) od 19h – Folk &. 
Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné 
hudební jamování příznivců „čun-
drácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. Vstup zdarma. První se-
ssion po prázdninové přestávce.
31. 10. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudeb-
ní svobodné jamování. Většinou hra-
jí: David, Michal, Víťa, Piny či kdoko-
liv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz

KINO
Čt 3. 10. v 10.00 Gravitace
Sandra Bullock jako lékařka na 
své vesmírné misi pod velením 
George Clooneyho. Během zdán-
livě rutinní výpravy do kosmu 
ovšem dojde ke katastrofě! USA, 
sci-fi thriller, 3D, přístupný, titulky, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 4. 10. v 17.00 V peřině
Muzikálová pohádka F. A. Brab-
ce, ve které ožívá magický svět 
dobrých a zlých snů, s Lucií Bílou, 
Karlem Rodenem, Boleslavem Po-
lívkou a dalšími oblíbenými herci. 
ČR, muzikál/rodinný, přístupný, 
106 min., vstupné 70 Kč, pro děti.

Pá 4. a Ne 6. 10. v 19.00
Donšajni

Po sedmi letech nový film Jiřího 
Menzela! Operní soubor na malém 
městě se rozhodne uvést Mozarto-
va Dona Giovanniho. Hrají Jan Hartl, 
Jiřina Jirásková, Libuše Šafránková 
a další. ČR, komedie, 2D, přístupný, 
102 min., vstupné 110 Kč.
Ne 6. 10. v 17.00 Happy Feet 2

Pokračování oblíbeného příběhu o 
tančícím tučňákovi. USA, animova-
ný/hudební, 2D, přístupný, dabing, 
100 min., vstupné 40 Kč, pro děti.

Po 7. 10. v 19.00
FILMJUKEBOX: Přehlídka sou-
časného slovenského filmu

(Nominované filmy: Nový život; Ďa-
kujem, dobře; Krehká identita; Kauza 
Cervanová). Hlasovat pro film, který 
chcete v kině Vlast vidět, můžete na 
www.filmjukebox.cz. Filmový klub.

Út 8. 10. v 19.00 The Doors – 
When You´re Strange

Celovečerní dokument o The Doors 
staví na záběrech z let 1966-71. 
USA, dokument, 2009, režie T. Di-
Cillo, 12+, titulky, 95 min., vstupné 95 
Kč/pro členy FK 75 Kč. Filmový klub.

St 9. 10. v 10.00 Podfukáři
Dokonalá iluze nebo loupež stole-
tí? Skupina čtyř špičkových iluzi-
onistů v napínavé hře na kočku a 
myš s FBI a finančními magnáty. V 
hlavních rolích Morgan Freeman, 
Woody Harrelson a další. USA, kri-
mi komedie, 2D, 12+, titulky, 116 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.
Pá 11. 10. v 9.30 Pásmo filmo-
vých pohádek pro nejmenší

ČR, animovaný, přístupný, vstup-
né 20 Kč, pro děti, Bijásek.
Pá 11.–Ne 13. 10. v 17.00

Zataženo, občas trakaře 2
Pokračování vtipného, originálního 
animáku pro celou rodinu. Invaze 
mluvícího jídla je na spadnutí! USA, 
animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
96 min., vstupné 165 Kč/pro děti do 
10 let 140 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 11.–Ne 13. 10. v 19.00
Kameňák 4

Další pokračování komedie Zdeň-
ka Trošky pokračuje ve stopách 
předchozích dílů. ČR, komedie, 2D, 
15+, vstupné 110 Kč, premiéra.

So 12. 10. v 15.00
Croodsovi

První pravěká rodina na světě 
na ohromujícím výletě do krajiny 
plné nejrůznějších neuvěřitelných 
a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Dobrodružná animovaná 
komedie pro celou rodinu. USA, 
animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 90 min., vstupné 80 
Kč, pro děti, Bijásek.

Po 14. 10. v 19.00 Zázrak
Příběh patnáctileté dívky, která se 
dostane do nápravného zařízení, 

touží milovat, ale není jí to dovoleno. 
Navzdory všem zákazům se však 
rozhodne žít svůj život naplno. Slo-
vensko, drama, 2D, 2013, režie J. 
Lehotský, 78 min., vstupné 100 Kč/
pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 15. 10. v 19.00 Backbeat
Věrné zobrazení počátků The 
Beatles, když se snažili prosadit v 
hamburských barech. VB/Němec-
ko, hudební/drama, 1994, režie I. 
Softley, 100 min., vstupné 65 Kč/
pro členy FK 45 Kč, Filmový klub.

DIVADLO
St 2. 10. v 19.00

Lucie Kohoutová, Natália Deáková
Parchant Marilyn
Švandovo divadlo

Inscenace o zrodu jednoho mýtu. 
Mýtu MM. O tom, jak se z brunety 
stane blondýna a co ji to stojí, insce-
nace o hvězdném PR a manipulaci, 
inscenace o Normě Jeane Morten-
son a Marilyn. Padesát let od smrti 
nás ikona jménem Marilyn Monroe 
stále fascinuje. Je pro nás nejen 
ztracené děvčátko, které nepoznalo 
rodičovskou lásku a které pak celý 
život zoufale toužilo po tom být milo-
váno, ale také velká manipulátorka 
a zároveň oběť manipulace. Byla 
dotlačena do role, kterou tak do-
konale hrála celý život, a podřídila 
tomu vše, i své soukromí. Jednoho 
dne jí ale role Marilyn Monroe pře-
stala stačit... Bylo ale ještě kam se 
vrátit, zbylo pod maskou sexuální 
bohyně ještě něco z Normy Jeane? 
A je na celém světě dost lásky na 
to, aby se jedno opuštěné děvčátko 
cítilo být dost milováno?
Režie: Natália Deáková
Hrají: Zuzana Onufráková, Apo-
lena Veldová, David Punčochář, 
Jakub Kudláč j.h.
Předplatitelská skupina B
Vstupné 400 Kč

Ne 27. 10. v 19.00
David Foley

Smrtelná vražda
Divadlo Palace Theatre

Ve vtipném krimi příběhu plném 
překvapení a dramatických zvratů 
prožije atraktivní módní návrhářka 
neuvěřitelnou noc se dvěma mladý-
mi muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. 
Humor a napětí jsou zde namíchány 
ve správném poměru, tak jako dob-
rý manhattanský koktejl. Ne náho-
dou se příběh odehrává právě tam.
Režie: Lucie Bělohradská
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin 
Písařík, Michal Novotný
Předplatitelská skupina A
Vstupné 400 Kč

KONCERTY
Pá 18. 10. v 16.00

Hudební Festiválek
16.00 projekce filmu Revival & 

beseda s Janem Ponocným
19.00 Hluční sousedé

20.00 Trio MDŽ (Beata Bocek, 
Lucie Redlová, Petra Šuranská)

21.00 Jan Ponocný
Malá hudební událost, pozoruhodní 
muzikanti a zajímavé hudební pro-
jekty v duchu Beatou Bocek česky 
zpívaného textu Thomase Moora: 
„A dej mi taky humor, pane, a milost, 
abych chápal vtip. Ať mám radost ze 
života, ať umím druhé potěšit.“
Republikou se zatím nenápadně 
prohání trio MDŽ – Muzikantky, 
dámy, ženy ve složení Beata Bo-
cek, Lucie Redlová a Petra Šu-
ranská. Projekt MDŽ je po všech 
stránkách výjimečný, hudbou, 
hlasy i energií. Je natolik šťastným 
spojením tří příbuzných, a přitom 
tak odlišných živlů, že je až s po-
divem, že vzniklo spontánně. Vy-
stupují spolu od letošního března.
Hluční sousedé? Že by nová meta-

lová skupina na české scéně? To je 
nejspíš to první, co člověka napad-
ne, když uslyší název této skupiny. 
Ale je to přesně naopak. Jejich 
repertoár tvoří kombinace různých 
žánrů od folk-rocku přes šansony 
a balady a francouzská zpěvačka 
Céline Bossu už svým magickým 
hlasem okouzlila nejednoho hu-
debního publicistu a kritika. 
Jan Ponocný, skladatel a producent, 
na otázku, jaký styl hraje, sám říká, 
že neví. Faktem je, že Jan Ponocný 
alias Cirkus Ponorka, je jedinečný 
jednočlenný orchestr a jeho „nu-folk” 
se při koncertech stává originální 
one-man-show. Během chvilky za 
pomoci elektronických ,,mašinek‘‘ a 
dvou mikrofonů poskládá zvuk celé 
kapely, ve které nechybějí bicí, basa, 
několik kytarových partů a dokonce 
pěvecký sbor. Jan Ponocný je mu-
zikant s bezmála dvacetiletou pro-
fesionální zkušeností. Vystupoval s 
mnoha známými umělci a poslední 
dobou zaujal svou hudbou v několika 
celovečerních filmech. Festival zahá-
jí doprovodná projekce filmu Revival 
režisérky Alice Nellis, který na festi-
valu v Karlových Varech získal Cenu 
diváků, a hudbu k němu složil právě 
Jan Ponocný. Vstupné 90 Kč

Čt 24. 10. v 19.00
Michal Horáček

Mezi námi
Recitál jedné z nejvýraznějších 
osobností české hudební scény. 
Muž, který uspěl v mnoha oblastech 
veřejného života, se vám osobně 
představí v hudebním pořadu o své 
tvorbě a životě. Dále vystoupí Fran-
tišek Segrado, Ondřej Ruml a Lenka 
Nová za doprovodu orchestru pod 
vedením Matěje Benka.
Diváci budou moci pokládat otáz-
ky a z představení bude pořízen 
záznam, který si mohou následně 
koupit na www.clickmusic.cz
vstupné 260 Kč (předprodej)/280 
Kč (na místě)

PRO DĚTI
Ne 6. 10. v 15.00

Rákosníček
Divadlo scéna Zlín

Za mlhou hustou tak, že by se dala 
krájet, je rybníček Brčálník. Na prv-
ní pohled vám může připadat do-
cela obyčejný, ale už na ten druhý 
zjistíte, že se v něm dějí podivuhod-
né věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. 
Roztomilý zelený skřítek sršící ná-
pady. Vyrazte s námi do jeho světa, 
plného hravosti, humoru a písniček, 
vyrazte s námi za Rákosníčkem.
pro děti od 3 let, vstupné 60 Kč

Ne 13. 10. v 15.00
Růženka

Divadlo Slunečnice
Muzikál pro děti a s dětmi. Známý 
příběh na motivy krásné pohádky 
bratří Grimmů. „Zanechejte staros-
tí a pojďte s námi do pohádky“!
pro děti od 4 let, vstupné 60 Kč

Ne 20. 10. v 15.00
Když jde kůzle otevřít

Hravé divadlo Brno
Divadelní inscenace vznikala na 
motivy známé české pohádky o 
chytrých kůzlátkách a vlkovi, kte-
rému se nepodařilo přes veške-
rou snahu kůzlátka přechytračit. 
Kůzlátka, tak jako děti, posloucha-
la svou maminku a nikomu nezná-
mému dveře neotevřely. Nápaditě 
s patřičnou dávkou humoru zpra-
cované představení, u kterého se 
pobaví nejen děti, ale i dospělí. 
pro děti od 3 let, vstupné 60 Kč

Ne 27. 10. v 15.00
Radovanovy radovánky

Divadlo Věž Brno
Pohádka na motivy knížky Zdeňka 
Svěráka, která potěší opravdu kaž-

dého. Příběh totiž vypráví o jednom 
malém zahradnictví, ve kterém žije 
chlapec, kterému původně říkali Bo-
houšek. Už od malička ale měl tu 
zvláštnost, že se ze všeho radoval, 
a tak mu rodiče začali říkat Radovan! 
Během hodinového představení ne-
bude chybět ani opravdová láska, 
protože se Radovánek zamiluje do 
své nejlepší kamarádky Kateřinky. 
Poznáte také svérázného výrostka 
Huga, který kromě rozumu postrádá 
i slušné vychování, takže se vše-
možnými způsoby snaží Radovanovi 
i Kateřince znepříjemnit život. Celou 
pohádkou vás provede nezaměnitel-
ný hlas Zdeňka Svěráka, který na-
mluvil roli vypravěče, a také uslyšíte 
originální písničky od Jana Zrzavého, 
které jsou samozřejmě zpívány živě.
pro děti od 3 let, vstupné 60 Kč

VÝSTAVY
Jaroslav Krkoška

fotografie
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
So 5. 10. v 15.00 – Jeviště v Sadech Svobody

Rejnok Open
První koncert v nově revitalizovaných Sa-
dech Svobody, který zahájí provoz zdejšího 
nového multifunkčního jeviště. Vstup zdarma
Čt 10. 10. v 18.00 – Kostel sv. Jana a Pavla

Svatováclavský hudební festival
Czech Vistuosi

Ondřej Vrabec – dirigent
Esther Yoo – housle (Belgie)

Esther Yoo si mezinárodní pozornost vydoby-
la poprvé v roce 2010, kdy se stala nejmladší 
držitelkou ocenění na 10. ročníku Mezinárodní 
houslové soutěže J. Sibelia (ve svých 16 le-
tech získala 3. cenu). V roce 2012 pak získala 
4. cenu na 75. ročníku Houslové soutěže krá-
lovny Alžběty (Queen Elisabeth Violin Compe-
tition) a ve svých 17 letech se tak stala jedním 
z vůbec nejmladších účastníků této soutěže. 
Narodila se ve Spojených státech americ-
kých a na housle začala hrát ve 4 letech. Od 
6 let žije v Belgii, kde se jí dostalo hudebního 
vzdělání na Queen Elizabeth Music Chapel v 
Bruselu. Zároveň absolvovala studia na Vy-
soké hudební a divadelní škole v Mnichově 
Své první koncertní vystoupení s orchestrem 
absolvovala v 8 letech. Od té doby koncertuje 
s celou řadou orchestrů včetně londýnského 
Philharmonia Orchestra, Symfonického or-
chestru Finského rozhlasu nebo Helsinského 
a Soulského filharmonického orchestru. 

Program:
L. van Beethoven – Coriolan op. 62 (předehra)
A. Glazunov – koncert pro housle a orchestr op. 82
L. van Beethoven – Symfonie č.4 B dur op. 60
Vstupné 200 Kč obyčejné, 120 Kč (senioři, 
ZTP, studenti)
Čt 10. 10. v 19.00 – Muzeum Beskyd – 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Lubomír Brabec – zahajovací koncert

Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším 
koncertním kytaristům. Pochází z Plzně a 
již od raného dětství se věnuje hudbě. Lu-
bomíru Brabcovi je vlastní stylově pestrý re-
pertoárový rejstřík, kterým naplňuje své po-
četně bohaté recitály i vystoupení s předními 
orchestry. Je oblíbeným a častým hostem 
různých televizních pořadů a rozhlasových 
studií. Spolupracuje s nejrenomovanějšími 
pěvci a sólisty (Gabriela Beňačková, Eliza-
beth Vidal, Lucie Bílá, Petr Dvorský, Štefan 
Margita, Daniel Hůlka, Kateřina Englichová, 
Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Lubomír Malý, Jaro-
slav Svěcený, Václav Hudeček, Aleš Bárta 
a další). Významná je také jeho činnost na 
poli komorní hudby, kde pro posluchače ob-
jevuje kytaru jako nástroj komorní, vytvářející 
neobvyklé nástrojové a zvukové kombinace.
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 190 Kč/120 Kč (senioři, ZTP, studenti)

Čt 31. 10. v 19.00 – Národní dům
Jiří Stivín – Sám se svým stínem

Jiří Stivín studoval kameru na FAMU, ale po 
absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. Jeho 
hudební projev charakterizuje nespoutanost, 
improvizace, časté střídání hudebních stylů. 
V letech 1970-73 účinkoval jako člen, sólis-
ta a nakonec i dirigent činoherního orchestru 
Národního divadla v Praze. Od osmdesátých 
let se především se souborem Collegium 
Quodlibet hojně věnuje provozování skladeb 
klasické hudby. Věnuje se také tvorbě hudby 
pro film a divadlo. Pravidelně na konci listo-
padu organizuje koncert k poctě sv. Cecilie 
v Dvořákově síni pražského Rudolfina a ve 
Všenorech u Prahy pořádá improvizační ví-

kendy zaměřené na hudební, výtvarné a mul-
timediální aktivity. V roce 2007 obdržel Státní 
vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultu-
ry a umění. Před Jiřím Stivínem vystoupí žáci 
Základní umělecké školy Frýdek-Místek.
Předplatitelská skupina KPH
Vstupné 190 Kč/120 Kč (senioři, ZTP, studenti)

TANEC
So 12. 10. v 19.00

Tančírna
Další z oblíbených tanečních akcí.
Vstupné 100 Kč/80 Kč (kurzisté)

VÝSTAVY
Michaela Lesůvíla Kolaříková

Očima Lesůvíly
Výstava fotografií

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
říjen: Radka Piekelnická

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

POHYBOVÉ KURZY
Po 7. 10. v 17.00-18.30

Zdravotní cvičení – Daovská jóga
Daovská omlazovací jóga – východní me-
todika omlazení, různé protahovací cviky, 
zvláštní způsoby dýchání, energetická cviče-
ní, uvolnění těla, zklidnění psychiky, masá-
že atd. Naučíte se např. ozdravný komplex 
Taj-czy-Cigun (Chi-kung). Tato cvičení umí 
ozdravit organismus a můžou jej cvičit ženy 
v každém věku, které mají zájem udělat něco 
pro své zdraví. Kurzovné: 700 Kč/10 lekcí 

Čt 3. 10. v 17.00-18.00
Cvičení pro zdraví

Je zaměřené na protažení, rozpohybování a po-
sílení kritických oblastí. Používáme cviky s prvky 
Pilates, jógy, relaxační a dechová cvičení. Kur-
zovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč

Čt 3. 10. v 18.00-19.30
Tchaj-Ťi Čchüan

Tchaj-ťi čchüan je starý čínský systém me-
ditace v pohybu, umění pěstování zdraví a 
bojového umění. Nepomáhá pouze zbavit se 
zdravotních potíží, ale vede i k prohloubení 
rovnováhy organismu celkové osobnosti člo-
věka. Kurzovné: 600 Kč/10 lekcí

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

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

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými a 

pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

CENTRUM MAGNOLIE
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční studio Dancepoint Vás zve na další ta-
neční sezónu do tanečního studia Dancepoint. 

Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce 
Každé úterý od 19 do 20 hodin.

Cena 490 Kč/6 lekcí.
Karibské tance – jedná se o choreografie i 
krokové variace přizpůsobené tak, aby se 

daly tancovat samostatně, bez partnera. Je 
to směs nádherných a podmanivých tanců, 
jakými jsou mambo, kizomba, cumbia, ba-

chata, merenque a reaggeton. Do karibských 
tanců se zapojuje celé tělo, a proto si při 

jejich tanci i nádherně zformujete postavu.
Salsa – je to tanec, který představuje vyjád-
ření emocí pohyby těla v rytmu latinskoame-

rické hudby.
FITNESS DANCE 

Každou středu od 18:30 od 19:30 hodin. Cena 
490 Kč/8 lekcí. Fitness dance je hodina plná 

pohybu, která v sobě skrývá prvky inspirované 
různými tanečními styly s prvky posilovacími.  

BREAK DANCE
Konat se budou každý čtvrtek od 18:30 do 
19:30 hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 
dance je akrobatický hip hopový tanec pro 

všechny věkové kategorie. 
ELECTRO BOOGIE 

Každé úterý od 18 do 19 hodin v taneč-
ním studiu Dancepoint vyučuje finalista 

talentmanie Patrick Ulman. Electro boogie 
je velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 

o robotické prvky. Cena 1080 Kč/18 lekcí
LEKCE STREET DANCE 

Lekce se konají v pondělí až pátek.
Do lekcí street dance patří taneční styly, 

jako je House, hip hop, wack, progressive, 
hype, R´n´b, dancehall, loking a další.

Taneční kurzy jsou určeny pro začátečníky 
či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny: DĚTI (8-12) JUNIOŘI (12-15) 

DOSPĚLÍ (od 16 let).

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické i aroma)

- Laktační poradna
- Prodej aromaterapeutických produktů 

v bio kvalitě
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

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

19. 10. ve 14:00, 29. 10. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

8. 10. 2013 v 16:30
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
16. 10. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem 

17. 10. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

Středa – 16:00
Čtvrtek – 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-

lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
8. 10., 15. 10., 22. 10. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
8. 10., 15. 10., 22. 10. – 11:00h
III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
8. 10., 15. 10., 22. 10. – 10:00h

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod Frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Dagmar Dudová – obrazy

Jiří Valeš – obrazy

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

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

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

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.
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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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
BESKYDSKÉ TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ 2013

8. ročník
Mezinárodní výstava amatérských a profesio-
nálních řezbářů, kterou pořádají Muzeum Bes-
kyd Frýdek-Místek, Kysucké osvetové stredisko 
v Čadci, Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku-Biale a Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja 
Podzorskiego w Wisle. Potrvá do 10. listopadu.

Beskydy – země šelem 
(10. 10. 2013-23. 3. 2014)

Výstava pořádaná při příležitosti 40. výročí vy-
hlášení CHKO Beskydy představí nejen všech-
ny zdejší šelmy, ale také samotné beskydské 
pohoří. Chybět zde nebudou ani vlk s rysem a 
medvědem, jelikož se pouze v této oblasti Čes-
ké republiky vyskytují všichni tři pohromadě. K 
vidění budou exponáty a materiály z Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Slezského zemského 
muzea v Opavě, Správy CHKO Beskydy a 
ZO ČSOP Radhošť Rožnov p. R. Součástí je i 
putovní výstava „Soužití s velkými šelmami“ od 
Hnutí DUHA. Vernisáž ve čtvrtek 10. října.

AKCE:
Čtvrtek 3. října, sraz v 16.30 hod. před 

hospůdkou Berlínský dvůr na Nové osadě 
(Berlín) ve Frýdku

Pojďte s námi za železnými domy
Na začátku 30. let minulého století vyrostla 
nedaleko Frýdku osobitá dělnická kolonie 
pro zaměstnance Karlovy huti v Lipině a je-
jich rodiny, zejména pro přestěhované dělní-
ky ze zrušených železáren v Nýdku, Rottavě 
a Šinderwaldu. Vycházka přiblíží historii a 
další osudy kolonie „Na Berlíně“.
Čtvrtek 10. října od 19 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
Lubomír Brabec – kytara
První zámecký koncert.

Pátek 11. října od 17 hodin v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku

Aukce Charity Frýdek-Místek
Pořádá Charita Frýdek–Místek, pod záštitou 
Mons. Františka Lobkowicze, sídelního biskupa 
Ostravsko-opavského, a Michala Pobuckého, 
primátora statutárního města Frýdek-Místek.
Čtvrtek 17. října v 16.30 hodin v přednáško-

vém sále Zeleného domu
Fulnecko

Přednáška o historii Fulneku a jeho okolí. 
Fulnek na nejstarších mapách, zaniklá tvrz 
v Děrném, kapucínský klášter, Žákovský háj, 
bratrský sbor, fulnecké hřbitovy, slavní fulneč-
tí rodáci, zaniklé doly na Stříbrné hůrce, Klet-
né, Pohoř, Lukavec, Dolní Nový Dvůr a další. 
Doplněno dataprojekcí a videosnímkem.

Pátek 18. října od 18 do 23 hodin ve Frý-
deckém zámku

Večerní prohlídka zámku
Prohlídka zámeckých interiérů při světle svíček. 
Rezervace a předprodej vstupenek od 1. 10.
Čtvrtek 31. října v 16.30 hodin v přednáško-

vém sále Zeleného domu
Holešovsko a Bystřickohostýnsko

Sv. Hostýn – památná hora Moravanů, historie 

osidlování Hostýna, chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, hřbitov v Bystřici pod Hostýnem, zaniklé 
klausy v Podhradní Lhotě, zřícenina Šaumbur-
ku, Šachova synagoga v Holešově, veteránské 
srazy v zámeckém parku v Holešově, tvrziště 
v Dobronicích a další. Historicko-vlastivědná 
přednáška, doplněná dataprojekcí.

Pá 4. 10. BASS INVASION
DNB PARTY, STOUN DJS A CELOU NOC 
JEN POŘÁDNÉ DNB!
So 5. 10. FUCKING DANCING – GIRLS FREE!!!
DJs FLIPTYCK , NOX A CELÝ VEČER PLNÝ 
KVALITNÍCH BEATŮ (HH, RNB, GHETTO-
FUNK), HOLKY VSTUP ZDARMA! 
St 9. 10. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Pá 11. 10. INÉ KAFE – LIVE
NEJLEPŠÍ CS/SK PUNKROCKOVÁ KAPE-
LA! SUPPORT: MADFALLS

AFTERPARTY: ROCKOVÉ HITY OD 23:00 
DJ KAMIL (20,-)
So 12. 10. HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
DJ KAMI A TY NEJLEPŠÍ HITY MINULÝCH 
ČASŮ, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, AKCE NA BARU
14–17. 10. PROBĚHNOU V DOPOLEDNÍCH 
HODINÁCH V KLUBU STOUN DNY CHU-
DOBY, VE SPOLUPRÁCI S MAGISTRÁTEM 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, BESEDY, AKCE, 
POLÉVKA PRO BEZDOMOVCE ATD. DO-
PROVODNÝ PROGRAM: ŽIVOT V KRABICI, 
ANEB ZKUS SI ŽÍT JAKO BEZDOMOVEC, 
KONCERTY

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

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

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

KLUB NEZBEDA

7. října Hry se smysly
14-15. října Výroba draků

17. října Drakiáda
24. října Nezbednická čajovna

29. 30. října Prázdninový program
Každou středu je konzultační den – den ur-
čený pro jednotlivce nebo skupinu, kteří si 
předem domluví doučování nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.fm.charita.cz

30. 9. až 5. 10. – Týden knihoven 2013
Celostátní akce 

15. 10. v 18.00 hodin – cestopisná přednáška 
– František Mamula – Jihoafrická republika, 
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 112

17. – 18.10. Dny polské kultury
Výstava fotografií – Teresa Cimała – foto-
graf z Żywca. Výstava polské překladové 

literatury a polských pohádek pro děti.
18. 10. v 17.30 hodin knihovna Místek, 

Hlavní 112 – autorské čtení poezie Franci-
szka Nastulczyka a Jerzego Kronhold 

 - hudební doprovod česko-polské písničkář-
ky Beaty Boček

- malá ochutnávka tradičním polských sladkostí

Městská knihovna F-M

Zámecké náměstí 47, 1. p. – dveře č.4 
fun-pro@seznam.cz • www.fun-pro.cz

Tel.: 608 416 813

FUN-PRO

8. 10. – Chci být šťastný (á)
Mgr. Šárka Čípová 

15. 10. – Vědomé zvládání stresu
Mgr. Šárka Čípová 

25. 10. – Facebookový marketing II. 
Mgr. Radka Hošková 

22. 10. – Jak lépe vychovávat své děti
Mgr. Šárka Čípová

Pro děti
Sobota 5. října v 15 hodin

Jan Krulikovský
Dva smutní klauni aneb Zamotaná pohádka

pátek 11. 10. STUDENSKÁ PÁRTY
2x DJ – METRIX STEEL, laser show
úterý 15.10. a středa 16.10. od 10 do 18 h.

ADRA – charitativní burza oblečení
Dobrovolnické centrum ADRA Vás zve na 

charitativní burzu zimního oblečení.
sobota 19. 10.

Vratimovský odborný seminář na téma Čeká 
Českou republiku nový začátek?
Za účasti JUDr. V. Filipa, MUDr. I. Davida, 
Prof. O. Krejčího, Prof. J. Kellera a jiných.

26. 10. od 7 do 12 hodin - BLEŠÍ TRH
Celostátní hobby setkání sběratelů všech 

sběratelských oborů.
Velký sál KD Frýdek, rezervace stolů na 

tel.: 602 586 925.

Groteska o tom, jak dva klauni Emil a Balta-
zar hrají loutkové divadlo – hraje Divadlo u 

Ostravice (DUO) Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 19. října v 15 hodin
Jaroslav Koloděj

Ježibaby z Babína
Pohádka pro malé i velké děti o tom, kde se 
skrývá štěstí, o dvou čarodějnicích bydlících 

v lesích a o... – hraje SERUM Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 5. října v 19 hodin

Darren Baker
Kokosové ořechy

Komedie o tom, co prožívá muž po návratu 
z pustého ostrova. Představení v anglickém 
jazyce! – hraje divadelní soubor Enthemor 

Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v říjnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku kroužků a kurzů na školní 
rok 2013/2014 najdete na www.klicfm.cz. Do 
kroužků a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. Nové kroužky 
a kurzy v průběhu roku i otevíráme.

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
6. – 10. 1. 2014 - 1. turnus | Místecké MŠ
20. – 24. 1. 2014 - 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tradiční zá-
kladní kurzy lyžování pro děti z mateřských škol 
(od 4 let). Lyžařský výcvik pro předškoláky je ve-
den zkušenými instruktory. Těm, kteří budou na 
lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima zábava, 
ze které nemusí mít vůbec strach. Začátečníci si 
osvojí základy lyžování i samostatnou jízdu na 
lyžařském vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl 
a naučí se novým prvkům. Děti budou rozděleny 
do družstev. Každé družstvo má svého lyžařské-
ho instruktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

AKCE
10. 10.  KERAMICKÝ ČAJOVÝ SET

– 1. DÍL | ATELIÉR DEA
V našem výtvarném ateliéru si zhotovíte 
z hlíny čajovou konvici s dvěma kalíšky na 
čaj a podnosem. Přijďte si vyzkoušet práci 
s hlínou a vdechnout svému výrobku glanc 
originality, který potěší vás i vaše blízké.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17:15 – 19:15 hodin. Cena: 90 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 8. 10. 2013.

12. 10. ČOKOLÁDA AŽ ZA UŠIMA | 
DOBROTY V SOBOTY

Dobroty pro všechny milovníky čokolád v 

jakémkoliv stavu. Vyrobíme si čokoládovou 
tabulku sypanou oříšky a sušeným ovocem, 
čokoládové pralinky a k tomu budeme popí-
jet horkou čokoládu se skořicí. Mňam. Místo 
a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 80 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 10. 2013.

19. – 20. 10. VÍKEND SOUTĚŽÍ A HER
Hry, soutěže, výlet, bazén a kamarádi. To je 
hlavní program na náš víkend. Proto neváhej a 
pojď do toho s námi. Bude legrace a pohoda.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek | Začátek: 19. 10. v 8:000 hodin 
| Ukončení: 20. 10. v 16:00 hodin. Cena: 380 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 10. 2013.
19. 10. PEVNOST BOYARD | 14. ročník

Jako v dávném příběhu starého správce ma-
jáku pevnosti, otce Fourata, se změní budova 
SVČ Klíč budova B ve starobylou pevnost, kde 
na každého návštěvníka číhá spousta záhad-
ných tajemství. Každý, kdo má dostatek odva-
hy a má rád dobrodružství, bude vítán. Musí 
ovšem získat co největší počet klíčů. Ty si vy-
slouží splněním zajímavých úkolů vyžadujících 
odvahu, zručnost, sílu i důvtip a hlavně využít 
všechny své smysly. Soutěží dvojice v těchto 
kategoriích: rodič s dítětem, děti 1.-5. třída, děti 
6.-9. třída. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 8:30 – 15:30 hodin 
(Prezence: 8:30 – 9:15 hodin). Cena: 30 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 558 111 
773, 604 524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

3. 10. KORÁLKY Z JEŘABIN
Zveme všechny děti na navlékání korálků 
z jeřabin. Začínáme v 10 hodin. Jeřabiny si 
přineste s sebou.

8. 10. POHÁDKA O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE

V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-
ku. Začátek v 10 hodin.

15. 10. HRÁTKY V PARKU
Čeká nás procházka parkem, pro děti budou 
připraveny jednoduché úkoly. Sraz v Brouč-
cích v 10 hodin. Za trvalého deště se akce ruší!

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

Pondělí: ZPÍVÁNKY 
Úterý: BESEDY, POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY. 

MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa: CVIČENÍ S DĚTMI 

Čtvrtek: VESELÉ TVOŘENÍ PRO MAMIN-
KY I DĚTI 

Pátek: VÝTVARKA
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VEŘEJNÁ DISKUSE
s ministrem životního prostředí

Mgr. Tomášem Podivínským

se uskuteční 

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

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

Program
O těžbě uhlí nejen v Paskově

 „Kotlíkové dotace“
a odprašování aglomerací

 Program Nová zelená úsporám
 VAŠE DOTAZY

Pokud Vás to zajímá, 
přijďte!

Až do 20. listopadu bude 
probíhat soutěž s názvem Do-
volená s fantazií, kterou připra-
vila Turistická oblast Beskydy-
-Valašsko a v níž můžete vyhrát 
úžasnou dovolenou. Stačí od-
povídat na soutěžní otázky pro-
střednictvím kupónů v denním 
tisku nebo na webovém portále 
www.soutez.beskydyportal.cz.

Vyhrajte
a užijte si Na 26. října se v Nové scéně 

Vlast chystá Gospel koncert, kde 
se od 18.30 představí černošský 
gospelový tým z Anglie. Tentýž 
den od 11:00 do 13:30 proběhne 
hudební workshop v Konferenč-
ním centru SELIKO-PARK na 
ulici Pionýrů. Ten je vhodný jak 
pro nováčky, tak také pro dlou-
hodobé zpěváky, kteří mají chuť 
si zazpívat v netradiční sestavě a 
něco nového se naučit.

Gospel koncert

REVIZE
A OPRAVY

PLYNOVÝCH
KOTLŮ

776 355 555


