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slovo primátora
Vážení občané,
blíží se termín komunálních (a sou-

časně i senátních) voleb a je mou povin-
ností pozvat vás k účasti, kterou můžete 
dát najevo, že Frýdek-Místek je město, 
ke kterému se hrdě hlásíte, kde vám stojí 
za to žít a kde jste jednoduše doma.

Máme toho ve Frýdku-Místku skuteč-
ně hodně, na co můžeme být pyšní, od 
unikátního projektu MHD zdarma, přes 
jedinečnou rekreační zónu na Olešné, 
kterou jsme i v tomto volebním období 
vylepšili o další volnočasové atraktivity, dále bych mohl jmenovat fun-
gující sociální služby, kluby důchodců či hospic, dostal bych se k pod-
poře sportování u mládeže v rámci Centra sportu, k novým moderním 
sportovním stánkům pro fotbalisty, hokejisty či baseballisty a skončil 
bych u spousty tradičních kulturních akcí, zrenovovaných škol, čistých 
ulic a kilometrů nových chodníků. Ano, u těch samozřejmostí, které už 
člověk tak nějak přestal vnímat, protože si na tento standard zvykl. Je 
dobře, že jsme si zvykli, je to dobrá vizitka pro Frýdek-Místek, znamení, 
že město funguje. Přesto by bylo chybou nevidět za tím vším práci 
mnoha lidí, kteří život ve městě ovlivňují, a to zdaleka nejen na politic-
kých postech, ale také práci úředníků, zaměstnanců městských spo-
lečností a příspěvkových organizací v sociální, školské i kulturní oblasti. 
Těm všem patří dík za to, jaký Frýdek-Místek je a co všechno ztěles-
ňuje. Jsem si jistý, že mu v dalším období nepomohou žádní miliardáři 
s koštětem, ale jen místní lidé se zkušenostmi a silné politické strany, 
které mohou své předvolební sliby uvádět v realitu. ČSSD uzavřela 
jako vítěz posledních voleb koaliční partnerství s KDU-ČSL a Věcmi 
veřejnými, především s ohledem na mimořádně důležitá témata s nimi 
spojená – zachování frýdecké nemocnice a výstavba obchvatu města. 
Ačkoliv to se stranou, která byla pouze byznys plánem, dopadlo, jak to 
dopadlo, obchvat se podařilo mravenčí prací dostat k realizační fázi a 
také v nemocnici vyrůstá nový moderní pavilon, což dává městu další 
perspektivu. Máte-li své město rádi, přijďte k volbám.  Michal Pobucký

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, odbor sociálních služeb, 
ve spolupráci s pracovními 
skupinami komunitního plá-
nování a dalšími organizacemi 
uspořádalo pod záštitou primá-
tora Michala Pobuckého už 7. 
ročník tradiční a oblíbené akce 
Den zdraví a sociálních služeb.

Prostory Národního domu 
vyplnily prezentace jednotlivých 
sociálních a zdravotních služeb 
a jako obvykle měl úspěch také 
pestrý doprovodný program, 
který zahrnoval například ochut-
návky a prodej výrobků zdravé 
výživy, nabídku rehabilitačních a 
zdravotních pomůcek, atraktivní 
stanovení krevních skupin, oční 
vyšetření, ale také přednáškové 
bloky pro školy i veřejnost. 

„Návštěvníci mohli získat velmi 
komplexní informace a přesvědčit 
se, že Statutární město Frýdek-
-Místek věnuje oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví skutečně 
velkou pozornost,“ hodnotil ná-
městek primátora Libor Koval 
s tím, že město systematicky pod-
poruje poskytovatele sociálních 
služeb tak, aby na území města 
byly dostatečně zajištěny v potřeb-
né šíři, a řadu zařízení také samo 
provozuje – od jeslí až po penzion 
a domovy pro seniory. Jako jedno 
z mála měst také finančně podpo-

ruje činnost klubů seniorů, kterých 
je ve městě celkem jedenáct.

„Jako první a jediné město v 
kraji jsme zřídili hospic, který po-
skytuje hospicovou péči, pobyto-
vou odlehčovací a sociálně zdra-
votní službu. Má kapacitu 43 míst 
a je plně vytížen. Města přitom 
nebývají zřizovateli těchto zaří-
zení, Frýdek-Místek dal ale jasně 
najevo, že starost o nemocné a 
umírající je jednou ze základních 
lidských povinností,“ připomněla 
radní Eva Richtrová. 

V letošním roce město rozší-
řilo činnost sociálních služeb a v 
domě s pečovatelskou službou 
vybudovalo bezbariérové Stře-
disko osobní hygieny. Určeno je 
zejména pro seniory a tělesně 
postižené občany, kteří nemají 
koupelny ve svých bytech přizpů-
sobeny tomu, aby se v nich mohli 
bezpečně a sami, bez pomoci jiné 
osoby, osprchovat či vykoupat. 
Město nenechalo na holičkách 
ani ženy a matky s dětmi v krizo-
vé situaci, před třemi lety pro ně 
vybudovalo azylový dům Sára. 
V přízemí je noclehárna pro osm 
žen bez přístřeší, v patrech pak 
bytové jednotky s kuchyňkou a 
samostatným sociálním zaříze-
ním pro matky s dětmi s celkovou 
kapacitou 26 míst a pro osamělé 
ženy s kapacitou 10 míst. Do pro-

Den zdraví a sociálních služebDen zdraví a sociálních služeb

DEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: Pestrá přehlídka služeb i zdravého životního stylu znovu zapl-
nila Národní dům.  Foto: Petr Pavelka

vozu bylo uvedeno také chráněné 
bydlení a odlehčovací služba pro 
osoby s mentálním postižením v 
příspěvkové organizaci Žirafa.

„V současné době město vyčle-
nilo finanční prostředky na úpravu 
Denního centra Domovinka. Již 
začátkem příštího roku jej budou 
moci využívat osoby trpící Alzhei-
merovou nebo stařeckou demen-
cí,“ sdělila vedoucí odboru sociál-
ních služeb Jarmila Kozlová.

Město bylo také opět úspěšné 
při žádostech o dotace z Evrop-
ské unie. Získalo přes 33 milionů 
korun na vybudování Domova 
se zvláštním režimem pro oso-
by bez přístřeší, které z důvodu 

špatného zdravotního stavu po-
třebují pravidelnou pomoc jiné 
osoby. „Domov vznikne v objektu 
bývalé speciální základní školy 
na ulici Míru, který je přes dva 
roky bez využití. Realizací toho-
to projektu město podpoří také 
zaměstnanost. V domově vznik-

ne 19 nových pracovních míst. 
Uplatnění zde najdou zejména 
pečovatelky a ošetřovatelky. 
Především ale budou vytvořeny 
důstojné podmínky pro občany, 
kteří si neumí nebo nemohou po-
moci sami,“ informoval náměstek 
primátora Karel Deutscher.  (pp)

Do pětipatrového objektu s 
heliportem záchranné služby 
na střeše budovy, do níž bude 
přestěhováno chirurgicko-
-traumatologické, ortopedické 
a urologické oddělení frýdec-
ké nemocnice a kde vznikne 
přes sto nových lůžek a deset 

ambulancí, se přišli v minulém 
týdnu podívat zástupci vedení 
města, které provedl ředitel 
nemocnice Tomáš Stejskal.

„Když si člověk vzpomene na 
ty katastrofické scénáře a chmur-
né vize, že z frýdecké nemocnice 
se stane jen jakási poliklinika a za 

další péčí budou muset občané do 
jiných měst, tak v novém pavilonu, 
který už i uvnitř nabývá konečných 
obrysů, cítí strašnou úlevu, i když 
zde zatím nikdo ke zdraví ještě ne-
pomáhá. Budova s vybavením za 
více než půl miliardy korun bude 
znamenat větší komfort i úroveň 
pro pacienty i zdravotnický per-
sonál,“ hodnotil primátor Michal 
Pobucký stavbu, která má sloužit 
už od příštího roku.

V oblasti zdravotnictví město 
finančně přispívá místní nemoc-
nici, jejímž zřizovatelem je kraj, 
na nákup zdravotnické techniky. 
V minulosti přispělo například 
na nákup sanitky nebo nemoc-
ničních lůžek. Letos v září za-
stupitelé schválili smlouvu, na 
základě které nemocnice získá 
každoročně od města částku ve 
výši minimálně jednoho milionu 
korun na pořízení prostředků 
zdravotnické techniky.  (pp)

Zástupci města navštívili nemocnici

NOVÝ PAVILON: Stavba poutá pozornost.  Foto: Petr Pavelka
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krátce
Úklid Slezské

Technické služby ve Frýdku-
-Místku se staly partnerem akce 
pořádané rádiem Kiss Morava – 
Vyčistíme tvoje město. Termín ko-
nání byl stanoven na 2. října od 12 
do 15 hodin v sadech Svobody na 
sídlišti Slezská (v okolí multifunkč-
ního jeviště kobra). V souvislosti 
s pořádáním této akce technické 
služby přistoupily na experiment – 
celý týden (od 25. září do 2. října) 
neuklízet sídliště Slezská. S vý-
sledkem tohoto testu seznámíme.

Úprava Ostravice
Státní podnik Povodí Odry jako 
správce významného vodního 
toku Ostravice informuje o při-
pravované akci na území pravé-
ho a levého břehu Ostravice od 
zaústění odlehčovacího ramene 
z řeky Olešné na dolním konci 
po soutok Ostravice s Morávkou 
nahoře, a dále pravý břeh řeky 
Morávky až po silniční most ve 
Starém Městě, s předpokláda-
ným termínem zahájení prací v 
říjnu 2014. Celé zájmové území 
je v režimu ochrany životního 
prostředí Natura 2000, proto byl 
projekt připravován ve spoluprá-
ci se zástupci Agentury ochrany 
přírody. Úpravami má dojít k ob-
novení kapacity jeho průtočného 
profilu na deklarovanou ochranu 
území v intravilánu města.

Otevřené dveře
fotbalového klubu

Město Frýdek-Místek společně s 
fotbalovým klubem MFK Frýdek-
-Místek vás zve na Den otevře-
ných dveří ve čtvrtek 2. října od 14 
do 18 hodin. Zájemci budou moci 
zhlédnout nově zrekonstruované 
prostory hlavní tribuny a nahléd-
nout do tělocvičny, kde se v mi-
nulosti hrávaly extraligové zápasy 
stolních tenistů Válcoven plechu, 
do zázemí pro fotbalisty MFK (šat-
ny, sprchy, masérna, rehabilitace) 
i VIP prostor a restaurace, která se 
právě ve čtvrtek otevře i veřejnosti.

Nábor aikida
Zájemci o bojové umění mají 
šanci rozšířit řady Aikido Aikikai 
Frýdek-Místek v rámci náboru 
nováčků, který se připravuje na 
7. října. Nábor do dětského od-
dílu proběhne na obchodní aka-
demii od 16.45, od 18 pak nábor 
do oddílu dospělých. Přezůvky a 
sportovní oblečení s sebou. Více 
informací na wwww.aikidofm.cz.

Poděkování Nadaci ČEZ
ROSKA Frýdek-Místek by chtěla 
touto cestou poděkovat Nadaci 
ČEZ za finanční sponzorský dar, 
díky kterému bylo možno usku-
tečnit prodloužený víkendový 
rekondiční pobyt ve dnech 4-8. 
června v bezbariérovém hotelu 
DUO na Horní Bečvě. Tento po-
byt byl velkým přínosem hlavně 
pro naše imobilní členy, kteří ji-
nak nemají možnost účastnit se 
našich ozdravných akcí. Částku 
50 273 Kč se podařilo vyšlapat 
na Oranžovém kole NADACE 
ČEZ v září roku 2013 na 13. roč-
níku Dnů NATO na Letišti Leoše 
Janáčka v Ostravě. Mnohokrát 
děkujeme.  (pp)

V rámci oslav Mezinárod-
ního dne seniorů už několik 
let organizuje odbor sociál-
ních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku Den pro seni-
ory. Ten poslední se odehrál 
v areálu Sokolík 18. září le-
tošního roku a jako vždy měl 
velkou návštěvnost našich 
seniorů. 

„Ohlasy na tuto akci jsou vel-
mi pozitivní, i díky příznivému 
počasí, které umožnilo bezpro-
blémový program na pódiu. Vě-
řím, že se na tomto Dni pro se-
niory budeme setkávat i v letech 
následujících, protože si to staří 
lidé zaslouží. Je důležité neza-
pomínat na to, co pro nás udě-
lali naše babičky a dědečkové. 
Musíme si uvědomit, že většinu 
věcí, které pro svůj život nezbyt-
ně potřebujeme, vytvořily právě 
předchozí generace. A nejen za 

Oslavy Mezinárodního dne seniorůOslavy Mezinárodního dne seniorů

DEN SENIORŮ: Při úvodní zdravici se děkovalo seniorům za jejich přínos pro město i rodiny, ale děkovné 
kytice se dočkali také ti, kteří připravili seniorům dárek v podobě Dne seniorů se zajímavým programem. 

Foto: Petr Pavelka

to jim patří náš dík,“ říká náměs-
tek primátora Libor Koval.

K Mezinárodnímu dni seni-

orů, který připadá na prvního 
října, přeje frýdecko-místecká 
radnice vše nejlepší, zdraví a 

životní pohodu. Aspoň takovou, 
jaká panovala na Dni seniorů v a 
reálu Sokolíka.  (pp)

V loňském roce byl ve 
městě v křížovém podchodu 
otevřen první Senior Point v 
rámci Moravskoslezského kra-
je. Seniorům bezplatně nabízí 
informace, rady a konzultace 
z oblasti práva, ekonomiky, 
financí, ale také ochrany spo-
třebitelů, zajištění bezpečnosti 
nebo volnočasových aktivit a 
zdravého životního stylu.

„Senior Point splnil naše oče-
kávání. Je to místo, o které je zá-
jem, kde senioři bezplatně obdrží 
informace z oblastí života, které 
je zajímají. Mohou využít dle do-
hody právní poradnu, vyškolená 
obsluha poradí nebo pomůže na-
jít další potřebné informace, mají 
k dispozici počítač s přístupem 
na internet. Zde se také mohou 

registrovat do projektu Senior 
pasy a získat jejich slevovou 
kartu a mnoho dalšího,“ uvedl 
náměstek primátora Libor Koval. 

Senior Point v poslední době 
rozšířil svou osvětovou činnost 
o přednášky. V Národním domě 
přednášeli zástupci Sdružení 
obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska o nejčastějších tricích po-
domních obchodníků a pochůzko-
vého prodeje, 2. října byla v plánu 
přednáška Co dělat, aby k nám 
hasiči nemuseli. Následovat bude 
Zdravý životní styl pod lupou v ter-
mínu 8. října od 14.00, na adrese 
Hlavní 112, (cca 400 m od Národ-
ního domu), pracovníci Státního 
zdravotního ústavu vezmou pod 
drobnohled nejčastější mýty v ob-
lasti zdravého stravování.  (pp)

Senior Point rozšiřuje svou činnost
Už podruhé se letos usku-

tečnil Pochod pro seniory, 
který 12. září startoval na 
tradičním místě v Hájku. Or-
ganizátorem bylo Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, p. o. spolu s Oblast-
ním spolkem Českého čer-
veného kříže. Akci finančně 
podpořilo Statutární město 
Frýdek-Místek a záštitu nad 
ní převzal náměstek primá-
tora Libor Koval. 

„Mnozí účastníci přijížděli na 
místo startu, kterým byl Hájek, 
objednaným svozovým autobu-
sem, někteří využili linku MHD 
nebo si zajistili vlastní dopravu, 
a několik skupinek dorazilo 
dokonce pěšky. Všichni půso-
bili odhodlaně a na procházku 
pěkným prostředím se těšili. 
Na cestu dostali minerálku a 
oplatku, aby fyzickou námahu 
zvládli snadněji,“ referovala 
Adéla Kotásková.

Účastníci se od pramene 
v Hájku vydali do Sedlišť, kde 
pochod končil. V cíli obdrželi 
účastnický list, kupón na ob-
čerstvení v místní restauraci a 
drobné dárky. Srdce jako symbol 
zdraví, které se pohybem utu-
žuje, zhotovili uživatelé Centra 
denních služeb Domovinka. „Pro 
všechny byla připravena cvičení 
k podpoře rozumových funkcí. A 
jak se ukázalo, zábava při jejich 
plnění byla víc než dobrá. Smích 
a nadhled rozhodně nechyběl. U 
stánku VZP si účastníci mohli ne-
chat změřit tlak, kdo měl zájem, 
mohl navštívit Muzeum Lašská 
jizba nebo dřevěný kostel Všech 
svatých. Jeho prohlídka byla ten-
tokrát i s výkladem. Nakonec se 
všichni sešli v restauraci Lašská 

jizba, kde se občerstvili, společ-
ně poseděli a popovídali si. At-
mosféra byla skvělá,“ hodnotila 
Kotásková.

„Cílem akce je podpořit seni-
ory a osoby se zdravotním posti-
žením v aktivním způsobu života 
a umožnit jim setkat se s dalšími 
lidmi. Pohyb udržuje v kondici, 
vědomí, že jsem i přes drobné 
zdravotní obtíže pochod zvládl, 
posílí sebehodnocení a poseze-
ní v milé společnosti zvedne ná-
ladu a umožní zapomenout na 
každodenní starosti. Účast byla 
vysoká, organizátoři jsou velice 
rádi, že se kromě známých tváří 
objevili i noví senioři. A nebylo 
jich málo,“ doplnil náměstek pri-
mátora Libor Koval.  (pp)

Pochod pro seniory v Hájku

SETKÁNÍ JUBILANTŮ: Statutární město Frýdek-Místek připravilo v Kině Petra Bezruče slavnostní 
setkání jubilantů, kteří se v letošním roce dožijí 70 a 75 let. Slavnostním podvečerem provázel seniory 
oblíbený Josef Zíma, král české dechovky, který se osvědčil i jako vypravěč a moderátor a dokázal 
pobavit historkami o známých hercích a zpěvácích dřívější generace.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

I pro cyklisty platí
červená na semaforu

19. 9. hlídka městské poli-
cie ve Frýdku-Místku spatřila 
cyklistu, jak projel křižovatku 
na červenou. Pro ignorování 
barvy na semaforu se stráž-
níci snažili muže světelným 
znamením STOP zastavit, 
ten však na výzvu nereagoval 
a dál na kole ujížděl. „Hlídce 
se podařilo muže zastavit, 
když si na něj počkali v další 
uličce a za pomoci hmatů a 
chvatů byl zadržen. U muže 
byla provedená dechová 
zkouška, která byla negativní. 
Celá událost byla předána ke 
správnímu orgánu k dořeše-
ní,“ informovala policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Krádež v Tescu
28. 9. byla hlídka městské 

policie přivolána do supermar-
ketu Tesco, kde byl nahlášen 
pokus o odcizení zboží. Muž 
z bezpečnostní agentury kon-
taktoval muže se ženou, kteří 
nesli v kabelce holicí strojek 
v hodnotě 4300 Kč. Muž se 
v tu chvíli snažil utéct, ale při 
incidentu oba muži spadli na 
zem. Pachatel odhodil kabelku 
na zem, a tak se mu podařilo 
utéct. Následně se žena poku-
sila s kabelkou odejít, ale muž 
z agentury jí v tom u vchodu za-
bránil. Žena vydala dobrovolně 
holicí strojek a prázdný obal od 
dalšího holicího strojku v hod-
notě 1.300 Kč, s kterým muž 
utekl. Celá událost i s kamero-
vým záznamem byla předána 
Policii ČR k dořešení. Po celou 
dobu jednání žena tvrdila, že 
muže vůbec nezná.  (pp)

Zámecké náměstí ve Frýdku v pátek 19. 
září hostilo Festival partnerských měst 2014. 
V kulturním programu se představily folklor-
ní soubory a hudební skupiny převážně z 
Polska, ale také Slovenska a Ruska.

Ve 14 hodin vystoupil na pódiu dixieland V8 
BAND ze slovenské Žiliny a o hodinu později 
byl festival za účasti zástupců Frýdku-Místku 
a zúčastněných měst oficiálně zahájen. „Pra-
xe partnerských měst je způsobem, jak přimět 
obyvatele k vzájemnému bližšímu porozumění 
a podpořit přeshraniční styky. Festival chtěl 
přiblížit spolupracující města, která se prezen-
tovala na svých stáncích svými propagačními 
materiály a na pódiu svou kulturou,“ shrnul ná-
městek primátora Petr Cvik.

Na frýdeckém náměstí se dále představil 
folklorní soubor Ataman z Urjupinska, polský 
soubor Grojcowianie z okresu Źywiec, pop-
-rocková kapela Retrospekcja z polského města 
Bielsko Biala a Negatyw z Myslowic, což je v 
Polsku známá a oblíbená kapela hrající alterna-
tivní rock.  (pp)

Město začalo před třemi lety 
intenzivně budovat metropo-
litní síť, která umožňuje vyso-
korychlostní datové propojení 
městského úřadu a městských 
organizací. V současné době 
je optickým kabelem propo-
jeno 43 městských zařízení a 
organizací, od drtivé většiny 
škol a školek přes knihovnu, 
Domov pro seniory, Sportplex, 
Beskydské informační cent-
rum, po KulturuFM. V blízké 
budoucnosti budou na metro-
politní síť napojeny i zbývající 
městské organizace, například 
Středisko volného času Klíč 
nebo Penzion pro seniory.

Metropolitní síť vybudova-
nou prostřednictvím optických 
vláken na území města vlastní 
a spravuje městská společnost 
TS a.s. V současné době je 
využívána převážně pro inter-
netové připojení, v budoucnu by 
ale mohla sloužit také pro další 
datové služby, například pro 

levnější telefonování, centrální 
zálohování dat nebo provozová-
ní kamerových systémů. Cílem 
je snižovat náklady na datové a 
telekomunikační služby.

Občané města mají také mož-
nost využít bezdrátové a neza-
heslované připojení k internetu 
na veřejných místech v různých 
lokalitách města.  K dispozici 
je bezplatné WiFi připojení na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku 
i náměstí Svobody v Místku, na 
autobusovém nádraží, dále v 
okolí polikliniky, Kina Petra Bez-
ruče, na třídě T. G. Masaryka v 
blízkosti 1. ZŠ a frekventovaných 
autobusových zastávek Anen-
ská. Bezdrátové a bezplatné in-
ternetové připojení je k dispozici 
také návštěvníkům aquaparku 
Olešná a přilehlého autokempu.

Moderní doba je dobou rych-
lého přenosu informací. Město s 
ní drží krok a dá se předpoklá-
dat, že v této oblasti bude inves-
tovat i nadále.

Město nabízí na některých veřejných
prostranstvích WiFi Free internet

Statutární město Frýdek-
-Místek zavedlo místní koefi-
cient daně z nemovitosti, kte-
rým lze násobit základ daně z 
nemovitosti, až v roce 2013. 
Jiná města této možnosti 
využila mnohem dříve, pro-
tože zákon umožňoval zavést 
místní koeficient a zvýšit daň 
z nemovitostí až na pětináso-
bek již od roku 2009.

Místní koeficient daně z ne-
movitosti ve Frýdku-Místku je 
2, to znamená, že daň z nemo-
vitosti se násobí dvakrát. Stejný 
koeficient má také Sviadnov, 
Dobrá, Baška, Havířov, Opava 
nebo Bohumín. Vyšší místní ko-
eficient daně z nemovitosti má 
například Ostravice nebo Nošo-
vice, tamním občanům se základ 
daně z nemovitostí násobí třikrát. 
Nejvyšší místní koeficient daně z 

nemovitosti – 5, mají obce Palko-
vice, Čeladná, Bílá nebo Staré 
Hamry, tamním obyvatelům se 
tedy daň z nemovitostí násobí 
pětkrát. Město Frýdek-Místek 
tedy rozhodně není městem s 
nejvyšší daní z nemovitosti.

Důvodem zavedení místního 
koeficientu daně z nemovitosti 
byla částečná kompenzace vý-
padku daňových příjmů města, a 
to především příjmů z hazardu. 
Město hazard výrazně omezuje 
od roku 2011, kdy přestalo vy-
dávat a prodlužovat povolení na 
provozování výherních automatů. 
Od roku 2013 není ve městě je-
diný výherní hrací automat. Jsou 
zde pouze videoterminály, jejichž 
povolení je v kompetenci minis-
terstva financí, a i ty by měly být 
v souladu s vyhláškou města do 
konce tohoto roku odstraněny. 

Daň z nemovitosti ve Frýdku-Místku
je na druhém nejnižším stupni

Ve dnech 6.-12. října pro-
běhne již 18. ročník Týdne 
knihoven, který vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP). Cílem 
této celostátní akce je co nej-
více propagovat služby všech 
typů knihoven. 

Vystoupení básníka a písnič-
káře Jiřího Dědečka v Modrém 
salonku ve čtvrtek 9. října nebu-
de zdaleka jedinou akcí, kterou 
bude v tomto týdnu městská 
knihovna pořádat. Již od září zde 
rozšířili výpůjční dobu v hudeb-
ním oddělení, jehož součástí je 
Teenzone, v místecké pobočce, 
a to ve středy od 12 do 16  hodin 
a v pobočce na 11. ZŠ prodloužili 
dobu v úterky do 17 hodin. 

„V Týdnu knihoven chystáme 
zajímavé akce pro všechny, kteří 
mají v úmyslu nás navštívit. Pro 
děti i jejich rodiče, pro studenty, 
pro dospělé čtenáře a samozřej-
mě nezapomeneme ani na seni-
ory. Oddělení pro děti a mládež 
chystají výtvarné dílny, čtení pro 
malé i větší, celou řadu kvizů a 
soutěží. V odděleních pro do-
spělé se zaměříme na letošní 
klíčové téma Týdne knihoven 
– 100. výročí začátku 1. svě-
tové války. Opět nás navštíví 
integrované centrum Žirafa, a 
tak si čtenáři u nás budou moci 
zakoupit výrobky jeho klientů. 
V rámci cyklu Regionální uměl-
ci v knihovně se čtenáři mohou 
seznámit s literární i výtvarnou 

Týden knihoven v městské knihovně
tvorbou Melanie Novákové 
a také si prakticky vyzkoušet 
drobné výtvarné techniky. Pro 
studenty zahajujeme cyklus 
informativních besed se zamě-
řením na doporučenou četbu 
k maturitní zkoušce,“ vypočítává 
Tomáš Benedikt Zbranek, ředi-
tel knihovny.

Nejen v Týdnu knihoven si 
návštěvníci, kteří přijdou do 
ústřední knihovny na ulici Jirás-
kova, popřípadě do některé z 
poboček, mohou vypůjčit knihy, 
časopisy a celou řadu dalších 
dokumentů. „Mohou využít slu-

žeb veřejného internetu, ve stu-
dovnách je možnost tisku, kopí-
rování a skenování dokumentů. 
Pro studující poskytujeme re-
šeršní služby a v neposlední 
řadě zajišťujeme půjčování 
dokumentů z jiných knihoven 
v rámci meziknihovní výpůjč-
ní služby. Pro ty, kteří začínají 
nebo chtějí začít pracovat na PC 
a s internetem, pořádáme mini-
výuky práce na PC či nabízíme 
možnost individuálních lekcí,“ 
doplnila Irena Liberdová.

Celý přehled akcí najdete na 
www.mkmistek.cz.  (pp)

KOREJSKÉ DNY: Kromě kultury partnerských měst měli lidé možnost se seznámit ve stejném termínu také s životem 
v Koreji. Akci si nenechal ujít ani konzul Velvyslanectví Korejské republiky v Praze. Foto: Petr Pavelka

Festival partnerských městFestival partnerských měst
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VOLTE č. www.kscmfm.cz

Volební program KSČM pro komunální volby 
ve Frýdku-Místku na období 2014 – 2018

 1. Budeme prosazovat zrušení poplatků za komunální odpad pro občany města Frýdku-Místku.
 2. Budeme prosazovat zřízení společenského Domu seniorů, kde budou soustředěny společenské  
  aktivity a potřebné služby pro seniory pod jednou střechou.
 3. Budeme prosazovat vznik „Mobilního pracoviště“ pro občany se zdravotním omezením s cílem  
  přiblížení výkonu státní správy a samosprávy občanům města Frýdku-Místku. 
 4. Podpoříme zahájení prací na podporu sociálního bydlení  pro občany města rekonstrukcí nebo  
  výstavbou nových malometrážních bytů.
 5. Budeme prosazovat postavení lávky pro pěší nad železniční tratí pod zámkem, která bezpečně  
  spojí Zámecké náměstí s lokalitou u haly Polárka.
 6. Vyvineme úsilí na obnovu útvaru hlavního architekta města Frýdku-Místku, pro zajištění  
  koncepčního rozvoje města. 
 7. Pro odpočinek občanů v důstojném prostředí, jsme pro vybudování botanické zahrady a  
  obnovení zooparku.
 8. Ve městě s bohatou historií zaniklého textilního průmyslu jsme pro zřízení muzejní expozice  
  textilní výroby v některém ze stávajících objektů společnosti SLEZAN a.s.
 9. Zřízením arboreta rozšíříme klidovou zónu v okolí Hospice Frýdek-Místek.
 10. Podporujeme využití prostoru ve frýdeckém lese pro vybudování letního amfiteátru pro  
  pořádání kulturně společenských akcí, zejména pro děti a mládež.

Aby naše 
děti mohly 
dýchat!
Podpořte Jiřího Hájka
do Senátu 10. a 11. října
Volební obvod Frýdek-Místek

 

Zachovejte nám přízeň...
...zachováme MHD zdarma

ČSSD - nejlepší volba na další čtyři roky

Nepotřebujeme miliardáře s koštětem, pořádek ve městě
dobře zvládá městská policie a technické služby,
nepotřebujeme ani pokřivenou realitu sci-fi obrázků,
protože sportovně relaxační zónu dlouhodobě budujeme
na Olešné v nádherné přírodě, nikoliv pod estakádou, kde
projíždí 45 tisíc automobilů denně.
Město potřebuje v čele
silnou politickou stranu,
která může splnit své
předvolební sliby a umí
pracovat koncepčně.
Na Olešné jsme postupně
vybudovali aquapark, pak
jeho krytou část, následně
cyklostezku vhodnou i pro
in-line bruslení a letos přibylo i unikátní zážitkové hřiště.

4

www.freshfm.cz

Máme rádi Frýdek-Místek. Vy byste měnili?
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JSEM PŘIPRAVEN VŠEMI SILAMI
PROSAZOVAT TYTO HLAVNÍ BODY:

• Zveřejnění smluv města a zřízení odboru
pro korekci a správu zakázek

• Zdravotnictví – podpora kurzů zdravé výživy,
cvičení a všech metod vedoucích ke zvýšení 
imunity a zdraví (jóga, čínské cvičení apod.)

• Školství – vznik alespoň jedné alternativní
základní školy ve FM

• Obchvat města dokončit co nejrychleji
• Podpora malých podnikatelů, zvýšit nabídku práce
• Podpora veřejných prací
• Podporuji hnutí ANO – je potřeba ZMĚNA!!

ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSTA
A OČISTA FRÝDKU-MÍSTKU

PROSTĚ ČLOVĚK

Ing. Vítězslav ORAM  
Kandidát za stranu č. 6

Koruna česká (monarchisté)



7 Září 2014Volby 2014

www.kduprofm.cz

 Zrušíme poplatek
      za odpad dětem do 6 let

8volte č.

www.kduprofm.cz
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„Jsme tady pro Frýdečany a Místečany, nechceme se za svá 
rozhodnutí v budoucnu stydět….“ 

 

 

 

 

 

            

           

 

• snížení městské daně z nemovitosti a snížení 
ceny tepla 

• nezávislý audit městských společností 
• transparentní finanční podpora sportujících 

dětí a kultury 
• nová pracovní místa v průmyslu 

www.facebook.com/frydamist www.frydecaneamistecane.cz 

• nehospodárné čerpání rozpočtu města 
• nové supermarkety 
• benevolence vůči bezdomovcům a sociálně 

nepřizpůsobivým 
• nekontrolovatelné výdaje městských 

společností 

Stávající strany se na tomto stavu podílely, nové volební strany se 
k této problematice nevyjadřují, kdo jiný by to mohl změnit než 

AANO  NNE  

V posledních týdnech radnice zaznamenala zvýšený počet stížností občanů upozorňujících
na podomní prodejce zboží a služeb, a to přesto, že tento druh prodeje je nařízením města zakázán.

V praxi se zejména jedná o nabídku odběru energií nebo výhodné tarify operátorů. 
Vzhledem k uvedenému lze níže uvedený text pro výstrahu vylepit na nástěnku či dveře Vašich domů.

UPOZORNĚNÍ
PODOMNÍ PRODEJ VČETNĚ 

NABÍZENÝCH SLUŽEB
JE NA ÚZEMÍ MĚSTA

FRÝDKU-MÍSTKU ZAKÁZÁN. 
PORUŠENÍ NAŘÍZENÍ MĚSTA 

LZE OHLÁSIT BEZPLATNĚ
NA LINKU MĚSTSKÉ POLICIE 156.
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
účelových dotací z rozpočtu Statutárního města 

Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby
na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2015.
Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku schválilo na svém 
zasedání konaném dne 25. 
8. 2014 vyhlášení dotačního 
programu na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2015.
Cílem dotačního programu je 
podpora a udržení stávajících 
sociálních služeb, jejich rozvoj 
a podpora aktivit zaměřených 
na zkvalitnění a rozšíření po-
skytovaných služeb. Jednotli-
vé dotační tituly jsou v soula-
du s cíli Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve 
městě Frýdku-Místku na ob-
dobí 2014-2018.
Lhůta pro podání žádosti je 

do 31. 10. 2014.
Dodržením lhůty pro podání žá-
dosti se rozumí potvrzený den 
doručení nebo osobního podání 
žádosti na podatelnu Magistrá-
tu města Frýdku-Místku.
Veškeré informace související 
s dotačním programem včetně 
formulářů a Zásad jsou k dis-
pozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro tento 
dotační program je
Magda Máchová:

Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@fry-
dekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá 
„Žádost o dotaci poskytnutou 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2015“ 
(formulář č. 1A a formulář č. 
1B) v jednom podepsaném 
originále s přílohami v tištěné 
verzi a v elektronické podobě 
na CD doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem 
(názvem) žadatele a adresou 
(sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat-žádost 
o dotaci na podporu a rozvoj 
sociálních služeb“

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 2014, tzv. „Pod-
zimní úklid“, a to formou přistave-
ní velkoobjemových kontejnerů. 
V letošním roce na podzim budou 
velkoobjemové kontejnery přista-
veny na 61 svozových místech, 
jak je uvedeno v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy do-

poledne uvedeného dne, nej-
později do 11.00 hodin, a vy-
vezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11.00 hodin. Upozorňujeme, že 
odpad smí být odkládán pou-
ze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kon-
tejner bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 
1 písm. i) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s mož-
ností udělení pokuty až do 
výše 50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, informuje vlastníky 
kulturních památek, které se na-
cházejí na území MPZ Frýdek a 
MPZ Místek, o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských pa-
mátkových zón pro rok 2015. 

Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které mají 
charakter památkové obnovy ne-
movitých kulturních památek, tj. 
na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentic-
kých prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova konstruk-
ce střechy, obnova fasády, v pří-
padě nutné výměny oken a dveří, 
které jsou prokazatelně v havarij-
ním stavu, lze akceptovat pouze 
tvarové a materiálové repliky). 

Příspěvek nelze použít na 
modernizaci objektů, zřizová-
ní nových bytových jednotek, 
technické zařízení budov, pro-

jektovou dokumentaci a kopie 
sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující:

1. Objekt je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních pamá-
tek 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 zákona číslo 
50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 
Sb. (stavební zákon), všechny ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně připravena 
tak, aby mohla být provedena v 
roce 2015.

4. Připravenost akce (datum 
vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče 
a datum vydání stavebního 
povolení nebo ohlášení staveb-
ních úprav).

5. Akce obnovy většího rozsa-
hu (s celkovými ročními náklady 
nad 1 milion Kč) musí být dolo-

žena propočtem (odhadem ná-
kladů), jinak nebude započtena. 

Anketní dotazník akce obnovy 
na rok 2015 je možno vyzved-
nout na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru územního roz-
voje a stavebního řádu, Radniční 
1148 (kancelář 410), anketní do-
tazník je k dispozici rovněž na 
internetových stránkách města 
Frýdku-Místku www.frydekmis-
tek.cz (do vyhledávače zadejte 
„program regenerace“).

Informace poskytne
Ing. arch. Monika Adámková, 

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 24. října 2014.

Program regenerace městských 
památkových zón na rok 2015

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 2014.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2014 bude 
slavnostně udělena v březnu 
2015. Podle schválených pravi-
del pro udělení této ceny (najde-
te je na našich stránkách www.
frydekmistek.cz) lze návrhy po-
dávat prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku nejpozději do 31. 12. 2014. 
Návrh musí obsahovat 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
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. 2014 
rozhodne zastupitelstvo města 
zpravidla na svém prvním zase-
dání v r. 2015.
Zdeňka Václavíková, vedoucí 

odboru kancelář primátora

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2014

Harmonogram svozu objemného odpadu ve Frýdku-Místku 
a místních částech v roce 2014 – tzv. „PODZIMNÍ ÚKLID“

dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 

bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 

veřejnému pořádku, tj. odloží od-
pad mimo kontejner. 

6. 10. a 20. 10.
Frýdek: Panské Nové Dvory – u 
č. p. 2416, u býv. hřiště TJ Slezan; 
ul. K Hájku – u obchodu, u č. p. 
2958; ul. Bruzovská – u vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečo-
vatelských domů; ul. Fibichova – 
poblíž gymnázia; ul. Pionýrů – u 
č. p. 803-805

7. 10. a 21. 10.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti 
kříže; ul. Vršavec – u lesa; ul. 
Mánesova – Žižkova – u pivnice 
(POUZE DNE 7. 10.); ul. Jeroný-
mova – u č. p. 394-399 (POUZE 
DNE 21. 10.)
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti; ul. Myslbekova – u roz-
vodny; ul. Ke Splavu – u nádob 
na separovaný odpad

8. 10. a 22. 10.
Frýdek: ul. Slezská – na parkoviš-
ti; ul. Černá cesta – u obchodu; ul. 
Křižíkova – autobusové stanoviště 
VP; ul. J Hakena – u večerky „Ma-
ják“; ul. Tolstého – u telefonní budky

Lískovec: za krůtí výrobnou
9. 10. a 23. 10.

Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284; ul. Nad Mostárnou – u 
lávky; ul. J. Skupy – za kulturním 
domem; ul. Cihelní – u gymnázia 
a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. Klicpe-
rova – u popelnic“ ul. Slunečná 
– naproti č. p. 290 (POUZE DNE 
9.10.), naproti domů č. p. 302–
304 (POUZE DNE 23.10.)

13. 10. a 27. 10.
Místek: ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku; ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti); ul. Anenská 
– poblíž č. p. 632; ul. Zd. Štěpán-
ka – za restaurantem; ul. Bezru-
čova – u betonových zábran; ul. 
K Olešné – u č. p. 1332

14. 10. a 28. 10. (státní sv.)
Místek: ul. J. Trnky – u restaurace 
Morava; ul. Dr. Vaculíka – parkoviště 
za 8. ZŠ; ul. Frýdlantská – u věžáků
Zelinkovice: poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad
Chlebovice: u transformátoru,

u pošty
Lysůvky: u telefonní budky, na-
proti zahradnictví, ul. Rovenská 
– u lípy u odbočky k jachting Pal-
kovice (POUZE DNE 14. 10.)

15. 10. a 29. 10.
Frýdek: ul. Novodvorská – J. 
Čapka; ul. M. Chasáka – u domu 
č. p. 3149; ul. Pekařská – naproti 
domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad; ul. Lesní – 
za domem č. p. 505; ul. Palkovic-
ká – u podchodu

16. 10. a 30. 10.
Lískovec: u hasičské zbrojnice,  
u hřbitova
Skalice: u kulturního domu, u 
kostela; u vrby (POUZE DNE 16. 
10.!), u žampionárny (POUZE 
DNE 30. 10.!)
Místek: ul. Polní – u hřiště; ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589– ul. Spořilov – za domem č. 
p. 1612; ul. Čelakovského – býva-
lá prodejna

HARMONOGRAM SVOZU

V době od 17. do 20. 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 17. 10. 
v dopoledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 20. 10. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní 
nábytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebezpečný 

odpad (např. mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obrazov-
ky, lednice, mrazáky, zbytky 
barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autobaterie a 
monočlánky, prošlé a nepotřeb-
né léky). Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká skládka, 
a. s., ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – vedle su-

permarketu Tesco) nebo v mobil-
ní sběrně (umístění zveřejněno 
na internetových stránkách měs-
ta – www.frydekmistek.cz). Do 
velkoobjemových kontejnerů NE-
PATŘÍ stavební odpad ani biolo-
gický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostře-
dí a zemědělství, tel. 558 609 498 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.
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Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvede-

ného vozidla formou nabídkového licitačního řízení:
osobní automobil Škoda Felicia Kombi LXI, rok výroby 1999. 

Nejnižší nabídnutá cena může být 8.100 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 

8. 10. 2014 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník na-
bídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným 
občanským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před pod-
pisem kupní smlouvy. Bližší informace na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozi-
dla možno domluvit s Bc. Wiednerovou na tel. 558 609 344.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvede-

ného vozidla formou nabídkového licitačního řízení:
speciální požární vozidlo AVIA A 30/DVS 12, rok výroby 1974. 

Nejnižší nabídnutá cena může být 17.000 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 
8. 10. 2014 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v budově Magis-
trátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účast-
ník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže 
platným občanským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy. Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvede-
ného vozidla možno domluvit s Ing. Papřokem na tel. 558 609 300.

Odbory

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3993/8) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3986/3) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 144 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3978/2) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
II. NP, místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
IV.NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV.NP, místnost 501 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
V. NP, místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 

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

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

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

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

ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny mobilní sběrny:
U prodejny Mountfield  7. - 9. 10.
U krytého bazénu  14. - 16.10.
Park. u Kauflandu 21. - 23.10.
Pod estakádou 29. - 30.10.

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

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

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

me papír a železo.
Tel. kontakty:

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

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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

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

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

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

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

LYSŮVKY
Lysůvky: Na Dolinách

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

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

ZELINKOVICE
Příborská: u č. p. 72

"MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA"

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

přistavení 10.10. 24.10.

stažení 13.10. 27.10.

č. svozu 13 14

den svozu 13.10. 27.10.

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

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

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Fotbalový los
 MFK FM FK Varnsdorf 16.00 h (Stovky) 04.10.
 Baník Sokolov MFK FM 10.15 h (Sokolov) 11.10.
 MFK FM MFK Karviná 15.30 h (Stovky) 18.10.
 MFK FM 1. SC Znojmo 14.30 h (Stovky) 25.10.
 Ústí nad Labem MFK FM 18.00 h (Ústí) 31.10.
 MFK FM Baník Most 14.00 h (Stovky) 08.11.
 FK Fotbal Třinec MFK FM 10.15 h (Třinec) 15.11.
 MFK FM SK Sigma Olomouc 13.30 h (Stovky) 22.11.

 
z atletiky

Bašťanská šestka
V sobotu 4. října proběhne nový běžecký závod Bašťanská šest-

ka. Akci pořádá TJ Slezan ve spolupráci s obcí Baška a proběhne v 
pěkném prostředí přehrady v Bašce. Start nejmenších dětí je stano-
ven na 9.30 hodin a bude pro ně připravena trať 100 m. Potom bu-
dou následovat další věkové kategorie. Pro nejlepší jsou připraveny 
medaile a losovat se bude tombola mezi všechny malé závodníky. 
V 11 hodin se mohou vydat kolem přehrady všichni zájemci, žen-
skou část čeká jedno kolečko, mužská část poběží dvakrát. Srdeč-
ně zveme všechny zájemce o aktivní pohyb.

Kdo z přítomných 2123 
diváků přišel do Stovek poz-
ději, tak neviděl to nejdůleži-
tější a nejkrásnější. Už po 134 
sekundách se rozvlnila totiž 
síť za zády Holého, když Ha-
laška poslal do šance Matúše 
a ten chladnokrevně otevřel 
skóre utkání. 

A Matúš byl i nadále při stře-
lecké chuti, jeho chytrý lob v 5. 
minutě ale netrefil bránu. Ve 23. 
minutě se mohl do střelecké lis-
tiny zapsat i druhý lipinský útoč-
ník Halaška, ten si dobře naběhl 

na prodlouženou hlavičku Uvíry, 
ale jeho tvrdou střelu vytěsnil 
brankář Žižkova na roh. V držení 
míče jsou na tom lépe hosté, ale 
naše skvěle pracující obrana je 
v posledních kolech téměř ne-
propustná, a tak Žižkov hrozil 
pouze ze standardek. A ta ze 
34. minuty stála za to. Kapitán 
Podrazký z 25 metrů míří přesně 
pod břevno, ale Mihalek fantas-
ticky vyráží míč na roh. 

Do druhého poločasu vstou-
pili aktivněji Pražané, ale střely 
Hovorky a Bazala nemohly pře-

kvapit výborně chytajícího Mihal-
ka. Tlak Žižkova sílí, uklidnění 
mohl do bouřících Stovek (ně-
které výroky arbitrů vyvolávaly 
bouři nevole) přinést bojovník 
Talián v 84. minutě. Erik se pro-
táhl jako lasička kolem žižkov-
ských beků a téměř z nulového 
úhlu málem překvapil Holého. V 
hektickém závěru si už Lipina, 
hnaná skvělými fanoušky, vítěz-
ství udržela a s deseti body ztrá-
cela právě na lídra FNL pouhé 
tři body. Až tak je letošní ročník 
vyrovnaný! 

Výhra v duelu s lídrem tabulkyVýhra v duelu s lídrem tabulky

VYROVNANÁ FNL: Rozdíl deseti míst v tabulce představoval pouhé 
dva body.  Foto: Petr Pavelka

MFK F-M – FK VIKTORIA ŽIŽKOV 1:0 (1:0)

O víkendu 13.–14. září se 
uskutečnil jubilejní, v pořadí 
již 30. ročník Memoriálu Evže-
na Kučery v odbíjené starších 
žákyň. O tom, že Memoriál má 
tradičně vysokou úroveň jak 
po stránce organizace, tak 
herní kvality, svědčí i trvalý 

zájem družstev o tento turnaj. 
Letos k nám na Moravu zaví-
tala nebývalá konkurence. 

„Tak nabitou konkurenci a mi-
mořádný zájem nepamatuji, a to 
už jsem organizovala posledních 
15 ročníků. Letos jsme museli od-
mítnout pět družstev, na které už 

Mladé volejbalistky Frýdku-Místku bronzové
kyň už dnes víme, že se můžeme 
opřít o spolupráci a podporu rodi-
čů, z jejichž řad jsme také získali 
nejvíce sponzorských darů ve 
prospěch tohoto turnaje, a také na 
spolupráci s trenéry kadetek.“ 

30. jubilejní ročník Memoriálu 
Evžena Kučery nakonec zaslou-
ženě vyhrálo družstvo praž-
ského Olympu, které ve finále 
celkem jednoznačně zdolalo 
Victorii Mosir Cieszyn.

Je na místě poděkovat městu 
Frýdek-Místek, vedení TJ Sokola 
Frýdek-Místek i všem sponzorům 
za podporu tomuto turnaji. Díky 
nim si letos všechna družstva 
odvážela cenu v podobě pa-
mátných triček u příležitosti 30. 
ročníku Memoriálu Evžena Ku-
čery v odbíjené starších žákyň. 
Nejlepší tři družstva obdržela 
medaile, poháry a byly i oceněny 
nejlepší hráčky všech 16 týmů.

Zásluhou města Frýdek-Mís-
tek i TJ Sokola Frýdek-Místek 

má oddíl volejbalu opravdu 
vynikající podmínky pro práci 
s mládeží, bylo by škoda toho 
patřičně nevyužít.

„Ráda bych závěrem znovu 
oslovila ty nejmladší dívky a je-
jich rodiče, kterým se volejbal 
líbí, ať přijdou mezi nás.“ A jaký 
vzkaz pro rodiče trenérka Danuše 
Górecká má? „Umožněte svým 
dcerkám vstoupit do jednoho z 
nejkrásnějších sportů, do světa 
kamarádství, sportovních zážitků, 
poznávání a určitě i zábavy. Vaše 
dcerka získá vlastnosti, které se jí 
budou bezesporu hodit i v osob-
ním životě: fyzickou i psychickou 
odolnost, kolektivní cítění, chyt-
rost, rozhodnost a samozřejmě 
zodpovědnost k sobě samé i k 
ostatním. A proto neváhejte a 
kontaktujte nás. Vše potřebné 
najdete na internetové adrese TJ 
Sokola Frýdek-Místek www.volej-
balfm.cz. nebo oslovte přímo mě 
na adrese goreckad@tiscali.cz.“

Sedící zleva: Barbora Krčová, Veronika Dvořáková, René Vojtková, 
Eliška Kantorová, Adéla Janková, Klára Janouškovcová.
Stojící zleva: trenérka Majka Danková, Petra Prokůpková, Petra Li-
berdová, Tereza Charizanová, Veronika Golasovská, Klára Kurilová, 
Markéta Petrová, Tereza Grygarová, Dominika Hrubá, Leontýna Co-
morková, trenérka PaedDr. Danuše Górecká.

nezbylo místo,“ vysvětluje trenérka 
Danuše Górecká a dodává: „Přije-
ly špičkové týmy z Polska Cieszyn 
a Žywiec, pražský Olymp a Ko-
meta, VK KP Brno, Bilíková Brati-
slava, VK Prostějov, PVK Přerov, 
Olomouc, Svitavy, Ostrava, Lan-
škroun, ze Slovenska Žilina, Poltár 
a Čadca. 16 nejlepších doplnilo 
mladé družstvo domácích volej-
balistek TJ Sokola Frýdek-Místek. 
O prestiži tohoto mezinárodního 
dvoudenního turnaje svědčí i pří-
tomnost senátorky Evy Richtrové 
na slavnostním udílení cen.

V překrásném prostředí haly 
6. ZŠ sehrála družstva po oba 
dva dny spousty vyrovnaných a 
napínavých duelů. V bojovnosti 
a nasazení si mladé volejbalist-
ky v ničem nezadaly se zápasy 
extraligových žen, které jsme 
zvyklí na této palubovce vídat.

Mladé naděje Frýdku-Míst-
ku vstoupily do nové sezóny na 
domácí palubovce s velkým na-
sazením. „Po náročném soustře-
dění v Komorní Lhotce a slibném 
úspěchu na turnaji v Žilině (4. 
místo) jsme v koutku duše věřili 
v pěkné umístění, přestože tým 
je oproti jiným družstvům mladší 
a konkurence letos byla mimořád-
ná. Základní skupinou jsme prošli 
bez zaváhání, v semifinálové sku-
pině se na naši stranu přiklonilo i 
trochu štěstíčka a po zápasech, 
ve kterých jsme předváděli pěkný 
a bojovný volejbal, se nám poda-
řilo probojovat se mezi první čtyři 
týmy,“ vysvětluje Dana Górecká.

V nedělním play-off se nejdříve 
projevila psychická nevyzrálost 
mladého týmu v zápase proti Cies-
zynu, ale v duelu o bronz jsme byli 
svědky velmi kvalitního, bojovného 
výkonu proti sympatickému pol-
skému týmu z Žywce. Nakonec 
zvítězila větší bojovnost a úderná 
síla sokolek a mohlo propuknout 
společné nadšení hráček, trenérů 
i rodičů. „Máme před sebou dlou-
hou a náročnou sezónu, společně 
s mou kolegyní Majkou Dankovou 
na trenérském postu starších žá-

Pohár přípravek
V Kopřivnici proběhl předposlední závod Beskydského poháru pří-

pravek a naše áčko potvrdilo svou převahu a suverénně zvítězilo zis-
kem 157,5 bodu před Kopřivnicí 125 a Třincem 88 bodů, Vítkovicemi 
87,5 bodu, Valašským Meziříčím 36 bodů a naším B týmem 10 bodů. 
Takže jsme potvrdili kvalitu družstva, přesto uvedeme ty nejúspěšnější. 
Děvčata bylo o něco úspěšnější – na 50 m zvítězila Daniela Jurečko-
vá, před Klárou Ningerovou, Daniela vyhrála i dálku výkonem 4.66 m, 
Kristýna Bizoňová vyhrála hod raketkou a Anna Cagašová běh na 400 
m. Stejnou trať vyhrál mezi chlapci Adam Dokoupil a třetí byl Vojta Pa-
velek. Robin Dorotík byl druhý v dálce a třetí na 50 m. Závod štafet na 
4x 200 m naši také ovládli, když vyhrála 1. štafeta ve složení Dokoupil, 
Dorotík, Jurečková, Ningerová před 2. štafetou ve složení O. Pavelek, 
V. Pavelek, Cagašová, Buczková. Všem našim blahopřejeme. Posled-
ní kolo poháru se koná v úterý 14. října na našem stadionu.

Pavlásková mistryní ČR
Nejlepší žákovská půlkařka v České republice je ze Slezanu Frýdek-

-Místek a jmenuje se Petra Pavlásková! Na stadionu v Plzni po hladkém 
postupu z rozběhu na 800 m potvrdila Petra roli favoritky a dokázala 
zvítězit. Navíc ve vynikajícím osobním rekordu 2:15.73 minuty, čímž za-
ostala za rekordem šampionátu pouze o necelé tři desetiny sekundy. 
Závod se rozběhl velice rychle, první dvoustovka za 31,5 s, to už byla 
Petra na čele, ale za ní celé startovní pole. Při průběhu do druhého kola 
za 64,5 s se již začala oddělovat dvojice favoritek Petra Pavlásková a 
halová mistryně ČR Míša Knotková z Hodonína. Tři sta metrů před cílem 
se Knotková dostala do čela a chvilku to vypadalo, že ji Petra neudrží. 
To se ovšem nestalo, Petra nástup zachytila, v cílové rovince se kolem 
své soupeřky přehnala a doběhla si pro zlatou medaili.



13 Září 2014

DIVADLA
St 22. 10. v 19.00

Petrolejové lampy/předplatitelská skupi-
na C – Jaroslav Havlíček

Divadelní adaptace známého románu, pro-
slaveného také filmem Juraje Herze. Ma-
loměstská dívka Štěpka není už nejmladší, 
není to zrovna krasavice a touží po lásce. 
Bratranec Pavel, její dávná dětská láska, se 
vrací z vojny. Rodinný statek upadá, bratr to 
Pavlovi vyčítá, a tak Pavel žádá Štěpku o 
ruku. Štěpka si nedělá iluze o sňatku z lásky, 
ale doufá, že ji po svatbě čeká rozkoš, děti 
a rodinný život. Pavel, milovník všech slastí, 
které život nabízí, si však z vojny nepřivezl 
pouze vzpomínky, ale také zákeřnou pohlav-
ní chorobu... Uvádí: Divadlo Petra Bezruče
Délka představení: 2 hodiny 30 minut

Programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

Mohendžodáro – půlroční docházko-
vý kurz tantra jógy pro ženy, soboty 
od 8.45 – 12.15, termíny: 4.10.; 25.10.; 

8.11.; 15.11.; 6.12.; 3.1.; 17.1.; 21.2.; 7.3.; 
21.3. Cena 350 Kč/3,5 h. nebo 3000 Kč/

celý kurz. lucieadamusova@hotmail.com, 
604 705 413

Vinjasa jóga (dynamická jóga) – čtvrtky 
od 19.00 – 20.30, cena 2000 Kč/20 lekcí. 
eva@centrum-berkana.cz, 603 793 595
Terapeutická jóga – léčba stresu, chro-

nických nemocí, nerovnováhy, nespokoje-
nosti…vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 16.30 
do18.20, cena 2000 Kč/půlroční kurz po 2 
h. eva@centrum-berkana.cz, 603 793 595

Qigong – tradiční čínské energetizační 
cvičení. Od října pravidelně v pondělky 

v 18.00, cena 500 Kč/měsíčně (účast 1x 
týdně), senioři 300 Kč/měsíčně. peter@

centrum-berkana.cz, 724 773 861. 
Tchaj-ťi pro pokročilé

3. 9. – 10. 12. 2014, středy, 17:30 – 18:55
michalp@centrum-berkana.cz

602 374 038, Cena 1000 Kč/15 lekcí nebo 
120 Kč/1 lekce

Terapie:
Zdravotní cvičení klasicky i netradičně – 

pondělky od 15.15 do 16.45, cena: dospělí 1200 
Kč/14 lekcí, jednorázový vstup 110 Kč; důchod-
ci, MD: 1000 Kč/14 lekcí, jednorázový vstup 80 

Kč. dmatova@volny.cz mob.: 737 382 562 
Akrobatická jóga – pro páry či rodiče 
s dítětem, termín individuálně, cena 450 
Kč/pár/lekce. eva@centrum-berkana.cz 

mob. 603 793 595 
Kraniosakrální osteopatie – jemná masážní 
technika k vyladění organismu. Cena 400 
Kč/1 hodina. renata.fabikova@gmail.com
EFT – technika emoční svobody, řešení 
příčin problémů. Cena 400 Kč/1 hodina. 

renata.fabikova@gmail.com. 
Ajurvédské masáže – kvalitní masérka s praxí 
a školou v Indii. 700 Kč/2 h./celé tělo. marketa@

centrum-berkana.cz mob.: 728 965 161 
Oshovy dynamické meditace – 2. a 4. pátek 
v měsíci od 18.30 do 20.00. Cena 100 Kč. 

karel@centrum-berkana.cz 
Kruhy ženské energie – 2. a 4. úterý 

v měsíci od 17.30 – 19.30 pro ženy. Kontakt 
Lenka Krejčí, lenka@tanecduse.net, 

721 206 874. 
Muzikoterapie, Hlasoterapie, Krystaloterapie, 
Reiki, Kvantové unášení, Poradna Maják – 
michal@centrum-berkana.cz, 607 881 376

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM – 16. 10. v 16:00

PŘÍPRAVA K PORODU
18. 10. v 14:00, 30. 10. v 16:00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ – 29. 10. v 16:00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ – 15. 10. v 16:15
DALŠÍ KURZY:

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Pondělí - 17:00, Úterý - 16:00, Čtvrtek - 16:00
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-

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

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

sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
7. 10., 14. 10., 21. 10. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
7. 10., 14. 10., 21. 10. – 10:00 h
III. BLOK PRO DĚTI od 1-3 let
7. 10., 14. 10., 21. 10. – 11:15 h

KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO 6 
MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ

26. 11. - 10:00 h
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ
26. 11. - 12:00 h

NOVINKY OD ŘÍJNA
MASÁŽE LEWANS

Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro vás připravenou nabídku masáží 
za bezkonkurenční ceny v Centru maminek 
Broučci. Masáže budou probíhat každé úte-
rý po předchozí rezervaci u paní Frydryš-
kové tel. 604 532 694 v době 9.15 – 11.45 
hodin. Hlídání dětí zajištěno.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Jak najít radost z pohybu a vylepšit si posta-
vu? Přijďte si vyzkoušet cviky na protahování, 
mobilizaci, posílení svalů, každou středu od 
16.30 do 17.30. Z důvodu omezeného pro-
storu je nutná rezervace na tel. čísle 604 532 
694. V úterý 28. 10. státní svátek – zavřeno!!!

2. 10. OBRÁZEK Z LISTŮ
Vyrobíme si papírový obrázek s rámečkem, 
do kterého budeme vlepovat listy ze stromů. 
Začínáme v 10 hodin.

7. 10. ZA BYLINKOVÝMI SKŘÍTKY
V úterý v 10 hodin vás srdečně zveme na 
Enviromentální workshop pro rodiče s dět-
mi pořádaný společností Eico. V sychravém 
podzimním počasí začal stonat Bylinkový 
skřítek. Přijďte nám pomoci jej vyléčit. Za 
odměnu nám ukáže, jak bylinky pomáhají, 
jak si můžeme bylinkový výrobek připravit 
sami a odnést si jej domů.

14. 10. ROZVÍJENÍ EMOČNÍ
INTELIGENCE U DĚTÍ

Potýkáte se se záchvaty vzteku u svých 
dětí? Chcete si více užít společnou radost? 
Znáte koncept emoční inteligence a chtěli 
byste se o něm dozvědět více? Přijďte na 
seminář pořádaný společností Scio. Projekt 
této společností je zaměřený právě na tuto 
problematiku. Seminář bude probíhat v době 
od 9.30 do 11.30 hodin.

Út 28. 10. v 19.00
Hlava v písku/divadlo mimo předplatné

Patrik Hartl
Komedie o milostném příběhu. Hra líčí téměř 
neuvěřitelnou lovestory bohatého požitkáře 
Ištvána a jeho ženy Enike, kteří se společ-
ně koupou v šampaňském, střílejí po sobě, 
utíkají před policií a nesnesitelně si lezou na 
nervy. A to všechno jenom proto, že se milují 
až za hrob. Jan Potměšil a Ivana Chýlková 
se představují v jedinečných komediálních 
rolích, které jim byly napsány přímo „na tělo“.
Uvádí: Studio DVA. Délka představení: 1 ho-
dina 50 minut včetně přestávky

KONCERTY
Út 14. 10. v 19.00 

Jan Spálený a ASPM
Osobitý multiinstrumentalista Jan Spálený a 
ASPM (Amatérské sdružení profesionálních 
muzikantů) se pohybuje virtuózně na pomezí 
žánrů blues, jazz, gumbo, folk a jejich vzájem-
ným dotýkáním si vytváří vlastní nezaměnitel-
né výrazivo. Hřídelí ASPM je Jan Spálený – 
muzikant – vypravěč, který je autorem většiny 
písní, zpěvákem i hráčem na kornet a piano a 
který od roku 1984 žije ASPM a pro ASPM.

PRO DĚTI
Ne 5. 10. v 15.00

O Koblížkovi
Interaktivní pohádka na známé téma s vy-
užitím loutek a dětských herců vybraných z 
publika. Pohádka pro děti od 4 let.
Vstupné: 60 Kč. Uvádí: Divadlo Silesia
Délka představení: 50 minut

Ne 12. 10. v 15.00
O třech prasátkách

Veselá pohádka s písničkami o dvou líných a 
jednom přičinlivém a velmi zdravém prasát-
ku. Pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Řád červených nosů

Ne 19. 10. v 15.00
Hugo z hor

Veselé vyprávění o tom, jaké to je, když k 
vám domů tatínek přiveze z polární výpravy 
Yettiho, tedy sněžného muže! A jak se vlast-
ně ten sněžný muž jmenuje? Hu-hu-Hugo!
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč
Uvádí: Divadlo Tramtárie

VÝSTAVY
Ohlédnutí za Beskydským Veselétem 2014

Autor: kolektiv autorů
KINO

Čt 2. 10. v 19.00
Tři bratři

Nová česká pohádka Jana Svěráka se 
spoustou dobrodružství, překvapivých situ-
ací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hlavních rolích 
V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula.
ČR, pohádka, 2D, přístupný, 88 min., vstup-
né 100 Kč. Rodinný/pro děti

Pá 3. a Ne 5. 10. v 17.00
7 trpaslíků

7 trpaslíků, 18. narozeniny, dva draci, poli-
bek nebo 100 let spánku … a pohádka může 
začít… Princezna Rose je na oslavě svých 
18. narozenin zakleta zlou čarodějnicí Del-
lamortou do ledového spánku. A s ní i celý 
zámek. Jen trpaslíci vědí, jak ji probudit … 
přeci polibkem z pravé lásky.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
vstupné 150 Kč/pro děti do 15 let 130 Kč. 
Premiéra. Pro děti.

Pá 3. a Ne 5. 10. v 19.00
Strážci galaxie

Po světově úspěšných filmových sériích Iron 
Man, Thor, Captain America a Avengers, 
přichází zcela nový tým, který se pokusí za-
chránit osud celé galaxie.
USA, dobrodružný/sci-fi/akční, 3D, 12+, da-
bing, 122 min., vstupné 130 Kč

St 8. 10. v 10.00
Love song

Od režiséra filmu Once přichází další hudeb-
ní romance s Keirou Knightley a Markem 
Rufallem v hlavní roli.
USA, hudební/romantický, 2D, přístupný, ti-
tulky, 104 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 8. 10. v 19.00
Equalizer

Bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky 
(Denzel Washington) předstírá svou smrt, 
aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. 
Svůj dobrovolný odpočinek ale musí ukončit, 
kvůli záchraně života mladé dívky (Chloe 

Grace Moretz) a ocitá se tak tváří v tvář ex-
trémně násilným ruským gangsterům. 
USA, akční/thriller, 2D, 15+, titulky, 132 min., 
vstupné 130 Kč. Premiéra.

Čt 9. 10. v 17.00 a 19.00
So 11. – Ne 12. 10. v 19.00

Andělé všedního dne
V. Dyk, M. Labuda, V. Javorský a E. Křen-
ková v roli andělů v novém filmu Alice Ne-
llis podle románu Michala Viewegha. ČR, 
komedie/drama, 2D, 12+, 97 min., vstupné 
120 Kč. Premiéra.

So 11. – Ne 12. 10. v 17.00
Dům kouzel 

Nový animák o kocourkovi Buřinkovi, který 
se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také řada 
nevšedních bytostí ze světa fantazie. Belgie, 
animovaný/rodinný, 3D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 130 Kč. Premiéra. Pro děti.

Po 13. 10. v 19.00
Je muž, který je vysoký, šťastný?

Živý, chvílemi spletitý, do značné míry do-
jemný a v každém případě velmi lidský di-
alog s Noamem Chomským je vyobrazen 
prostřednictvím přirozeného proudu Gondry-
ho subjektivních kreseb. Ve svém animova-
ném dokumentu představuje Michel Gondry 
Chomského coby význačného myslitele i 
obyčejného muže. Francie, animovaný do-
kument, 2D, 2013, režie: M. Gondry, přístup-
ný, titulky, 88 min., vstupné 90 Kč/pro členy 
FK 70 Kč. Filmový klub.

St 15. 10. v 19.00
Hororová středa: Annabelle

John Form našel pro svou nastávající 
manželku Miu dokonalý dárek – krásnou 
starou klasickou panenku oděnou do sně-
hobílých svatebních šatů. Ale Miina radost 
z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné 
hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyzna-
vači satanského kultu a brutálně napadnou 
mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to 
jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači 
Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic 
z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovná-
vat se zlem, kterým je nyní posedlá Anna-
belle. USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstupné 
100 Kč. Premiéra.

Čt 16. 10. v 19.00
Drákula: Neznámá legenda

Příběh hraběte, který obětoval svou duši, 
aby zachránil své blízké a svůj lid před tu-
reckými nájezdníky. USA, fantasy/drama, 
2D, 15+, titulky, vstupné 120 Kč. Premiéra.

Pá 17. 10. v 9.30
Míček Flíček

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 
Pohádky: O bílé princezně, Otýlie a 1580 
kaněk, Jabloňová panna, Míček Flíček, Kr-
tek a zelená hvězda, O líném Honzovi. ČR, 
animovaný, přístupný, 66 min., vstupné 20 
Kč. Bijásek. Pro děti.

Pá 17. – Ne 19. 10. v 17.00
Tři bratři

Nová česká pohádka Jana Svěráka se 
spoustou dobrodružství, překvapivých situ-
ací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hlavních rolích 
V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula. ČR, pohádka, 
2D, přístupný, 88 min., vstupné 100 Kč. Ro-
dinný/pro děti.

Pá 17. – So 18. 10. v 19.00
Želvy Ninja

Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové 
plátno, aby zachránily město New York před 
všehoschopným Trhačem. Chybět nebude 
ani zvědavá reportérka April. USA, dobro-
družný/fantasy/akční/komedie, 3D, přístup-
ný, dabing, 101 min., vstupné 140 Kč

So 18. 10. v 15.00
Velká oříšková loupež

Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, roz-
hodnou se nerozluční přátelé krysa a vever-
ka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na 
který omylem narazí. Jejich svět je najednou 
krásnější. Plánují to největší přepadení v his-
torii hlodavců. Jenže se k nim přichomýtne 
zbytek kamarádů z parku – přímo 13 milov-
níků oříšků, kteří jim situaci značně zkompli-
kují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod 
je jen krycí místo pro lupiče.
Kanada/Jižní Korea/USA, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 90 min., vstupné 80 Kč. 
Bijásek. Pro děti.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

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

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

CENTRUM MAGNOLIE
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

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

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

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

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

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 

relaxační technika pro podpoření samo-
ozdravných procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

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

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

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

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

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
ZÁŘÍ – LISTOPAD 2014

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ
pro kvalifikaci LEKTOR JÓGY II. třídy 

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

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

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

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

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

– víkendový seminář pro ženy.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

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

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

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

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

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

od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem připrave-
né prostředí, kde mohou pracovat se smys-
lovým materiálem a procvičovat tak rozli-
šování, srovnávání, třídění a pojmenování. 
Budeme dále rozvíjet řeč a oblast jazyka, 
rozvíjet uvědomění matematických zákonů, 
v kosmické výchově budeme objevovat svět. 
Součástí Montessori pracovny jsou i aktivity 
praktického života, do kterých spadá péče o 
sebe, své okolí a společnost a rozvíjení so-
ciálních vztahů.
Termín: pondělí 16.30 – 18.00 hodin

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

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

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

bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! LATINA DANCE PRO JU-
NIORY – PO a ČT 14:30 -15:30, 7-13 let. 
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně 
pokročilé zájemce. Opět jsou choreografie 
a krokové variace latinsko-amerických tan-
ců přizpůsobeny tak, aby se mohly tancovat 
samostatně, bez partnera. Děti se zpočátku 
budou učit základní taneční kroky různých 
latinsko-amerických stylů, které se budou 
poté choreograficky zpracovávat do celku.
FITNESS DANCE – ČT 17:30-18:30. Nená-
ročný tanec, spojený s posilováním a kardio 
cvičením, je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je na-
víc spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

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

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

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

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

KONCERTY
Út 7. 10. v 19.00, Národní dům

Komorní orchestr k roku české hudby 
podtitul: Tři století českých skladeb pro 

smyčcový orchestr
Brněnské komorní sólisty založil v devade-
sátých letech primárius Janáčkova kvarteta 
Miloš Vacek. Soubor sdružoval zkušené br-
něnské hudebníky a vystoupil na řadě kon-
certů v České republice i v okolních státech. 
Na postu uměleckého vedoucího souboru 
se vystřídalo několik vynikajících hudební-
ků. Od roku 2010 vede Brněnské komorní 
sólisty houslista Pavel Fajtl, dlouholetý sólis-
ta brněnského rozhlasu. Zahájil své vedení 
úspěšným turné po Španělsku, kdy se sou-
borem kromě stálého sólisty – violoncellisty 
Jana Škrdlíka – vystoupili sólově také hous-
listé David Danel a Lubomír Havlák.
Délka koncertu: cca 1 hodina 30 minut 

Čt 16. 10. v 19.00, Rytířský sál
Česká hudba na hradech a zámcích 

Moravy a Slezska
předplatitelská skupina Zámecké koncerty

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex
(u křížového podchodu)

Zuzana a její žáci – od 17. září do 14. října
Volavky – fotografie Jaroslava Pešata

od 15. října

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

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

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

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

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

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne
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podtitul: Kouzlo písní českých klasiků
Čtveřice nejslavnějších a ve světě nejuznáva-
nějších českých skladatelů Smetana – Dvořák 
– Janáček – Martinů dovedla napsat nejen 
opery, ale také krásné písně. Čerpali většinou 
z lidových textů nebo básnických předloh svých 
současníků a vytvořili křehký svět hudební po-
ezie. Vstupme do něj s mladými pěvkyněmi 
Veronikou Holbovou a Soňou Jungovou.
Účinkují: Michal Bárta – klavír, Simona Mrá-
zová – soprán, Veronika Holbová – soprán
Délka koncertu: cca 1 hodina 30 minut 
Čt 30. 10. 2014 (změna termínu z 23. 10.)

v 19.00, Kino Petra Bezruče
Jubilejní koncert Hana a Petr Ulrychovi
se skupinou JAVORY a JAVORY BEAT

Rok 2014 je pro Javory i Javory Beat rokem 
jubilejním. Sourozeneckých 135 let (Hana 
65, Petr 70), 50 let umělecké činnosti, 40 
let Javorů a 5 let Javory beatu proto oslaví 
řadou společných koncertů JAVORŮ a JA-
VORY BEATU. Jubilejní koncerty nabídnou 
možnost poslechnout si to podstatné z celé 
jejich hudební historie. Od beatových začát-
ků se dostaneme až k čerstvým novinkám 
jejich repertoáru. Uslyšíte dnes už půlstole-
tou hudební a textovou cestu k Javorům, co 
rostou z vědomí kořenů a odmítají dobové 
zařazování. Snad zaslechnete bigbeat v 
houslích a cimbálu Javorů, v Javory beatu 
zase jiný dotyk energie.
Délka: 2 hodiny včetně přestávky

SHOW
Út 21. 10. v 17.30 a 20.00, Kino Petra Bezruče

PARTIČKA
Richard Genzer a Michal Suchánek poprvé 
spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale 
divadlo dohromady opravdu ještě nehráli. 
Donutila je k tomu až Partička – improvi-
zační show, kde je zábava tak hustá, že by 
se dala krájet. Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost vidět, jak si konečně dělá někdo 
srandu ze „Suchoše a Geni‘“, konkrétně 
tedy jejich kolegové Igor Chmela, Ondřej 
Sokol a Daniel Dangl. A jak takové trápe-
ní bavičů vypadá? Uvidíte na vlastní oči v 
představení Partička!

PRO DĚTI
So 25. 10. v 16.00, Národní dům

BROUČKIÁDA
Komponovaný pořad pro děti, plný pohád-
kových soutěží a písniček. Poté se broučci 
odeberou hledat zimní potravu v lampióno-
vém průvodu, který povede OBR. Lampiónky 
si děti donesou z domova. Pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Koráb. Vstupné: 60 Kč

PROJEKT 12
Pá 2. 10. ve 20.00, Slezan – tkalcovna, 

Těšínská ulice
Promítání filmu Gottland

Zajímavý kulturní projekt začleněný do ulic 
a míst Frýdku-Místku. Umělci předvedou 
svá vystoupení, umění, produkci atd. na 

netradičních místech. 
Povídkový/Animovaný/Drama, Česko, 2014, 

105 min., vstup zdarma! 
Gottland je netradiční pohled na 20. století. 
Povídkový film představuje svérázné osudy – 
milenecký vztah herečky Lídy Baarové s Jose-
phem Goebbelsem, příběh létajícího spisova-
tele ve službách STB Eduarda Kirchbergera, 
baťovskou ideu pásové výroby i tragické roz-
hodnutí Zdeňka Adamce upálit se na protest 
proti fungování společenského systému.

VÝSTAVY
S očima dokořán a prstem na spoušti. 

Autor: Jana Kapsová
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

www.kulturafm.cz
United Colours v obrazech

Kristián Mohač
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
TANEC

Pá 31. 10. v 19.00, Národní dům
Tančírna: Halloweenská

Vstup ve společenském obleku a obuvi či 
ve strašidelné masce či škrabošce. Soutěž 
o nejlepší masku!

KURZY
Taneční pro manželské páry a dvojice – 

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

Country tance pro seniory
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“ 
Country tance jsou tance společenské a roz-
manité, kde je stále co objevovat a učit se. 
Specialita těchto tanců je to, že tanečníci ne-
tančí pouze v párech, ale ve větších skupinách 
– kruzích, řadách a dalších formacích. Tím 
vzniká pestrost a originalita každého tance.
Tance jsou velice jednoduché jak prostoro-
vě, tak krokově – vychází se z rytmizované 
chůze a postupně nabírají na složitosti, jsou 
hravé, veselé a při jejich provádění nejde ani 
tak o preciznost, ale o prožitek z pohybu a 
kontaktu s dalšími tanečníky. Kurz je určen 
jednotlivcům, ale mohou být i páry. 
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí (1 lekce: 50 Kč)

Zahájení:
pátek 3. 10. mírně pokročili: 9.00-10.00 
pátek 3. 10. začátečníci: 10.15-11.15 

Cvičení s relaxací
45 minut relaxačního cvičení s prvky jógy a 

15 minut dechového cvičení.
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 
50 Kč. Zahájení: středa 1. 10., 15.00-16.00 

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

Probíhající kurzy:
Taneční pro mládež – začátečníci

Cvičení pro seniory
Orientální tanec – začátečníci

Cvičení pro zdraví s pilates
HIIT trénink

Cvičení pro zdraví
Powerjóga

Divadelní škola 
Šachový kurz pro děti, mládež a dospělé

Programová nabídka

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

3. 10. pátek BASS INVASION 
DRUM AND BASS PARTY! STOUN DJS, 
SPECIAL GUEST
4. 10. sobota HIP-HOP UNDERGRONUD
DJS:SHUPSTA, BOPOET, DIRTY KLAM A 
EISI (BOHUMÍN),TRUE CREW (OSTRAVA), 
DANCE WORKSHOP BY DANCEPOINT
8. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
10. 10. pátek ATMO MUSIC
HH/POP KAPELA JAKUBA DĚKANA A SPOL. 

ZNÁMÁ PŘEDEVŠÍM DÍKY HITU ANDĚLÉ
11. 10. sobota MUCHA & POSITIVE
PUNKOVÁ MUCHA SE SVÝM HITEM 
MR_Á MI V HLAVĚ A MÍSTNÍ NOVÁ KAPE-
LA, AFTERPARTY ROCKOTÉKA
15. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
17. 10. pátek SUMMER OPEN NIGHT VOL. 5
CLUBOVÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ MEGA-
ÚSPĚŠNÉ PÁRTY ZAMĚŘENÉ NA SOU-
ČASNOU TANEČNÍ MUZIKU

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

Poradny:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

Každé pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 ho-
din na přírodovědném úseku Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek poradí všem návštěvníkům či 
houbařům mykolog Ing. Jiří Lederer.

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

VÝSTAVY:
MOZAIKA

Výstava výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku mapuje tvorbu 
žáků několika uplynulých let. Představuje 
rozmanitou mozaiku z bohaté škály témat i 
technik od kresby přes malbu, grafiku, kera-
miku, animaci či objektovou tvorbu.
„Tvořivost tu byla tisíce let. Je kolem nás i 
dnes. To nikdo nikdy nemůže popřít. Chci 
být součástí tohoto procesu. Být tvůrčí je jed-
na z největších výzev a radostí světa. Bez 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

tvořivosti není nic. Vůbec nic.“ Jan Kaplický
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. října v 17 ho-
din. Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

FM SALON 2014
Výstava potrvá do 26. října.
VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 16. října od 19.00 v Rytířském sále
ČESKÁ HUDBA NA HRADECH A ZÁM-

CÍCH MORAVY A SLEZSKA – ZÁMECKÉ 
KONCERTY

II. ze série zámeckých koncertů vám předsta-
ví díla nejvýznamnějších českých skladatelů 
jako Smetana – Dvořák – Janáček – Martinů.
Pátek 17. října od 18.00 do 23.00
VEČERNÍ PROHLÍDKA PŘI SVÍČKÁCH

Tradiční večerní prohlídka zámku s pohád-
kovou tématikou.
Rezervace vstupenek na www.muzeumbes-
kyd.com od 1. října.
Úterý 28. října 2014 od 19.00 hodin v Ry-
tířském sále
AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Z VÝSTAVY 

FM SALON 2014
Vybraná díla z výstavy FM Salon 2014 budou 
postoupena do aukce, organizátorem aukce 
je V-klub výtvarníků Frýdecko-Místecka.

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY:
Čtvrtek 2. října – 15.21 hod. – odjezd auto-
busem ze zastávky „Revoluční“ ve Frýdku, 
vysednout v Hodoňovicích „U školy“
POJĎTE S NÁMI HLEDAT QUITTENDORF
Vycházka za nejstarší minulostí do okolí Míst-
ku. Nejstarší minulost Hodoňovic, historie 
kaple Panny Marie, sběrné plochy s výskyty 
eratik a pazourků, kde asi stával středověký 
hrádek. Nazpět přes Hlíny a Kunčičky do 
Místku, ukončení vycházky mezi 19. a 20. ho-
dinou. Akci vedou manželé Poláškovi.
Středa 8. října od 16:00 v Zámeckém klubu

HOUBY VE MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU
Přednáška slovem a obrazem představí druhy 
hub, které se běžně nebo i zřídka vyskytují na 
území města Frýdku-Místku. Budou ukázány 
houby jedlé, jedovaté, nebezpečné, dřevokaz-
né nebo jen zajímavé či krásné. Bude upozor-
něno na to, že ne každá lokalita v zastavěném 
území je vhodná ke sběru hub pro kuchyň.
Přednáška je určena pro širokou veřejnost, 
studenty vyšších ročníků, ochránce přírody 
a pracovníky veřejné správy nejen v oblasti 
ochrany přírody.
Čtvrtek 16. října – 16.30 hod. – přednáško-

vý sál v Zeleném domě
FRÝDLANT, BRÁNA DO BESKYD

Přednáška o historii Frýdlantu nad Ostravicí 
a jeho okolí – první zprávy o městě, archeo-
logické nálezy, středověké hrádky, církevní 
památky, hamry a hutě, počátky beskydské 
turistiky, frýdlantští rodáci.
Čtvrtek 23. října – 16.30 hod. – přednáškový 
sál v Zeleném domě

BÍLOVECKO A FULNECKO
Vlastivědná přednáška přiblíží historii i sou-
časnost tohoto regionu, např. bílovecké pa-
mátky, Údolí mladých, Nový Svět, zaniklá 
středověká osada Žebrákov, procházka jed-
linami v Bravinném, Žákovský háj ve Fulne-
ku, středověký kostel a hrádek ve Velkých 
Albrechticích a další.
Čtvrtek 30. října – 16.30 hod. – přednáškový 
sál v Zeleném domě
TURISTIKA V BESKYDECH PO ROCE 1950
Osudy známých i méně známých spolko-
vých a soukromých chat, podniková rekre-
ační střediska, stavba nových hotelů a cha-

tových osad, individuální chatová výstavba, 
organizovaná turistika před a po roce 1989.

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

pátek 24. 10.
Přehlídka seniorských pěveckých

a tanečních souborů
Velký sál Kulturního domu Frýdek. 

Pořádá Svaz důchodců ČR, městská orga-
nizace Frýdek-Místek.

Pro děti
Sobota 4. 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-Mís-

tek, vstupné 30 Kč.
Sobota 18. října v 15 hodin

Jan Krulikovský – O líném Honzovi
Loutková pohádka na motivy J. Lady - hraje 
Divadlo u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek, 

vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 18. října v 18 hodin
Říjnový smileING

V komponovaném představení uvidíte mimo 
jiné burlesku Hra o hovně a jednoaktovou 

satiru z manažerského prostředí OZIS – hraje 
ING Kolektiv Frýdek-Místek, vstupné 100 Kč.

Sobota 25. října v 18 hodin
Silke Hasslerová – Záruka touhy

Činoherní komedie. Návod na novou důcho-
dovou reformu nebo jen záruka touhy?

Hraje divadelní soubor KuKo Frýdek-Místek, 
vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

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

2. 10. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamování. 
Většinou hrají: David, Matěj, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.
6. 10. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Na akci většinou dorazí nové 
tváře a s nimi nové nástroje a s nimi nové 
zvuky. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstava:
Mexiko a Guatemala – Honza Tolasz 
Výstava fotografií frýdecko-místeckého 
cestovatele Honzy Tolasze po zemích 

střední Ameriky. 
Do 31. října.
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Angličtina
Mgr. Teichmannová

tel.: 605 319 547
www.goodmorning.cz

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL
Výtěžek aukce je určen na pomoc seniorům,
kteří využívají služeb Charity Frýdek-Místek.

Muzeum Beskyd, Rytířský sál, 3. října od 17 hodin

Záštitu převzali Mons. František Václav Lobkowicz,
sídelní biskup ostravsko-opavský,

a senátorka Eva Richtrová


