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slovo primátora
Vážení občané,
tak jako se v politice občas někdo 

zdrží hlasování, aniž by řekl k některému 
tématu jasné ano nebo ne, a občas se 
jeho postoj vykládá jako jakési „měkké“ 
ne nebo ano, tak nějak podobně jsme to 
tentokrát měli při komunálních volbách 
ve Frýdku-Místku. Velmi mě tento větši-
nový postoj populace mrzí, protože nízká 
volební účast nahrává spíše nespokoje-
ným. Stále je to bohužel tak, že spíše 
se vyjadřuje kritika než chvála. Je mi 
chabou útěchou pohled politologů, který říká, že nízká volební účast 
může nasvědčovat i tomu, že lidé jsou s daným stavem věcí spoko-
jeni, protože při opravdových problémech vyrážejí k urnám v davech.

Rozebírat výsledky voleb budou ze všech stran média, stejně 
jako politické strany i občané. V tuto chvíli, kdy se rozběhla povo-
lební vyjednávání, bývá na jednostranné komentáře brzy a nebudu 
se jich dopouštět ani já. Chtěl bych ale na tomto místě alespoň vy-
vrátit nejzásadnější lživou fámu, která se klasicky na poslední chvíli 
objevila v poštovních schránkách a nepochybně negativně ovlivnila 
voliče. Samozřejmě, že je čistou lží, že by město chtělo vybudovat 
supermarket místo zbořené historické budovy Slezanu na Nádražní 
ulici. Nesmyslný leták takto diskreditoval Evu Richtrovou a Mirosla-
va Dokoupila, ohradili se také zástupci Slezanu, proto bylo podáno 
trestní oznámení, aby se vyšetřilo, kdo měl tuto pomluvu na svědomí.

Vážení občané, zajímejte se o věci kolem vás, abyste nenaletěli na 
laciné triky těch, kteří chtějí ovlivňovat dění ve městě za každou cenu.

Michal Pobucký

Volby poznamenala nízká účastVolby poznamenala nízká účast

VOLBY 2014: O komunální volby projevila zájem pouhá třetina voličů.  Foto: Petr Pavelka

V minulých dnech bylo 
uvedeno do provozu nově 
vybudované dětské doprav-
ní hřiště na sídlišti Anenská 
v Místku. V dopoledních 
hodinách slouží k výuce do-
pravní výchovy žáků 4. tříd 
základních škol, poté je volně 
přístupné široké veřejnosti. 
A má úspěch, podobně jako 
nově otevřené zážitkové hřiš-
tě na Olešné.

„Dopravní hřiště vzniklo 
mezi 6. základní školou a hote-
lovými domy, na nevyužívané 
ploše s popraskaným asfalto-
vým povrchem, desítky let ne-

funkční fontánou a betonovými 
bloky, ve kterých živořily keře 
a náletové dřeviny. Nyní je zde 
upravená zelená plocha s více 
jak desítkou nově vysazených 
stromů, převážně třešní, ale 
také habrů a jasanů, lavička-
mi, vydlážděnými chodníky a 
asfaltovými vozovkami dětské-
ho dopravního hřiště,“ shrnul 
proměnu prostoru, který vy-
hovoval spíše bezdomovcům, 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Dopravní výchova je povin-
nou součástí výuky na základ-
ních školách. Ve Frýdku-Míst-

ku tuto výuku zajišťují strážníci 
městské policie. Na jednu 
třídu mají dvě hodiny, první je 
teoretická a druhá praktická. 
„S dětmi nejdříve projdeme 
celé hřiště, vysvětlíme jim 
význam dopravních značek i 
vodorovného značení na vo-
zovce a přiblížíme jim pravi-
dla silničního provozu, která 
platí pro řidiče, cyklisty i pro 
chodce,“ přiblížila výuku do-
pravní výchovy Lenka Biolko-
vá z městské policie s tím, že 
děti jsou z nového dopravního 
hřiště nadšené. Nejvíce je za-
ujaly mobilní semafory s dál-
kovým ovládáním světel, takže 
si při projíždění křižovatkou 
připadají jako v opravdovém 
silničním provozu. Potěšující 
je, že i při víkendovém provo-
zu bez strážníků se děti kromě 
volného ježdění občas zaměří 
na striktní dodržování značek.

Hřiště je koncipováno pro 
dvacet pět dětí na jízdních ko-
lech a deset na koloběžkách. 
Tyto dopravní prostředky jsou 
spolu s mobilními semafory 
uskladněny v prostorách 6. 
základní školy. Náklady na vy-
budování dopravního hřiště a 
zároveň úpravu nevyužívané 
a nevzhledné lokality sídliště 
Anenská činily necelé tři miliony 
korun.  (pp)

Nové dopravní hřiště už slouží dětem 

Číslo 33,33 vyhlíží ma-
gicky, ale když se jedná o 
procentuální volební účast, 
nevypovídá o přílišném zá-
jmu o věci veřejné. Ve Frýd-
ku-Místku nechali občané o 
volebních výsledcích rozhod-
nout ty, které politické strany 
dokázaly vyburcovat k účasti.

Nejvíce hlasů posbíralo ANO 
2011 (27,82 %), následovala 
Česká strana sociálně demokra-
tická (22,09), Naše Město F-M 
(10,96), Komunistická strana 
Čech a Moravy (10,88), KDU-
-ČSL (8,65). Žádná další strana 
nebo hnutí se nedostali přes 
potřebnou pětiprocentní hranici. 
Do zastupitelstva města se tak 
nedostala TOP 09, ODS, OB-
ČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ, 
Frýdečané a Místečané, NEZÁ-
VISLÍ, Koruna Česká.

V zastupitelstvu města, kte-
ré má 43 členů, obsadí ANO 
2011 15 křesel. ČSSD získala 
12 mandátů, s 6 křesly může 
počítat i hnutí Naše město F-M 
a KSČM. Zbývající 4 křesla patří 
KDU-ČSL.

Abecední seznam
zvolených zastupitelů:

Adamec Martin MUDr. - NMFM 
Bártek Miroslav Ing. - ANO 2011 
Brückner Michal MUDr. - ANO 2011 

Březina Aleš MUDr. - NMFM 
Čubová Lenka - ČSSD 

Deutscher Karel - ČSSD 
Dokoupil Miroslav JUDr. - KSČM 

Gaj Petr Bc. - ANO 2011 
Holý Pavel - KSČM 

Horký Jaromír PaedDr. - ANO 2011 
Chlebek Tomáš - NMFM 

Chýlek Jaroslav Ing. MBA - ČSSD 
Kajzar Jiří Ing. - NMFM 

Kališ Dalibor Ing. - KSČM 

Míček Jakub Bc. - ANO 2011 
Mohylová Eva Mgr. - KSČM 

Novosad Radek - ČSSD 
Otipka Boleslav RNDr. - ANO 2011 
Pobucký Michal Mgr. DiS. - ČSSD 

Přádka Miroslav Ing. MUDr. 
Ph.D. - KDU-ČSL 

Richtrová Eva Ing. - ČSSD 
Ryška Jaroslav - ANO 2011 

Řehová Adéla Ing. - ANO 2011 
Schäferová Silvie Ing. - NMFM 

Sikora Marcel - KDU-ČSL 
Skotnica Petr - ČSSD 

Slezák Miroslav - ČSSD 

Staněk Oldřich Mgr. - KSČM 
Šebestová Doris Mgr. - ANO 2011 
Šimoňák Marek Mgr. et Bc. - NMFM 

Urban Ondřej MUDr. Ph.D. - 
ANO 2011 

Valach Milan - ANO 2011 
Varcholová Pavlína Ing. - ANO 

2011 
Vrba Ivan Mgr. - KSČM 

Vrbata Radim Ing. - ANO 2011 
Zaoral Jiří - ČSSD 

Zbranek Tomáš Benedikt PhDr. 
- ČSSD 

Žabka Richard Ing. - KDU-ČSL

Koval Libor - KDU-ČSL 
Kozák Petr MUDr. - ČSSD 

Kubský Vladimír - ANO 2011 
Machala Pavel Bc. - ČSSD 
Marenčok Jan - ANO 2011 

HŘIŠTĚ „JEDE“: Na dopravním hřišti bývá plno nejen při školní 
výuce.  Foto: Petr Pavelka



2 Říjen 2014Zpravodajství

krátce

městská policie

Aktualizace žádostí
o byty v penzionu

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor sociálních služeb, 
upozorňuje všechny žadatele, 
kteří již mají podanou žádost o 
přidělení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, p. o., 
ul. Lískovecká, aby se mezi 1. 
až 30. říjnem dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h, polední 
přestávka 11.30 – 12.30 h) 
a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 
15.00 h) na odbor sociálních slu-
žeb, budova ul. Radniční 1149, 
1. patro, kanc. č. 210 k aktuali-
zaci svých žádostí. Toto upozor-
nění se netýká žadatelů, kteří 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního určení 
– ul. Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 82, ul. 
Těšínská ve Frýdku-Místku. Tito 
žadatelé budou své žádosti ak-
tualizovat až v 1. kalendářním 
čtvrtletí roku 2015.

Broučci s lampiony
Na sobotu 25. října chystá 

KulturaFM od 16 hodin v Národ-
ním domě Broučkiádu, kompono-
vaný pořad pro děti, plný pohád-
kových soutěží a písniček. Poté 
se broučci odeberou hledat zimní 
potravu v lampiónovém průvodu, 
který povede pohádkový obr. 
Lampiónky si děti musí donést 
z domova, vstupné činí 60 Kč.

Hana a Petr Ulrychovi
KulturaFM srdečně zve na 

Jubilejní koncert Hana a Petr 
Ulrychovi se skupinou Javory 
a Javory Beat, který se usku-
teční 30. října od 19.00 v Kině 
Petra Bezruče. Rok 2014 je pro 
Javory i Javory Beat rokem ju-
bilejním. Sourozeneckých 135 
let, 50 let umělecké činnosti, 40 
let Javorů a 5 let Javory beatu 
oslaví proto řadou společných 
koncertů, z nichž jeden se 
uskuteční právě u nás.  (pp)

Fotbalový stadion Stovky ve 
Frýdku-Místku se kvalitou řadí 
k republikové špičce. Od roku 
2008, kdy jej město získalo da-
rem od společnosti ArcelorMit-
tal, prošel velkými změnami. 
Jako jeden z mála nabízí kvalit-
ní hřiště s umělou trávou třetí 
generace, které je využíváno 
i v zimě. Vybudována v něm 
byla nová budova se zázemím 
pro mládežnický fotbal, rekon-
strukcí prošly vstupní brány, 
pokladny i hlavní tribuna, in-
stalován byl zavlažovací sys-
tém trávníků. V těchto dnech 
byly uvedeny do provozu zre-
konstruované prostory provoz-
ní budovy navazující na hlavní 
zastřešenou tribunu. 

Vznikly v ní nové šatny mužů, 
na které navazují sprchy, toalety 
a prostor pro masáže. Vybu-
dována zde byla i regenerační 
místnost, velkou proměnou 
prošla tělocvična, přizpůsobená 
k fotbalovému tréninku, a upra-
ven byl také bufet a restaurace, 
z níž je nyní výhled na hřiště. 

„Stadion ze 70. let minulého 
století byl v době, kdy jej město 
získalo darem, ve špatném tech-

nickém stavu. Jeho modernizace 
byla nevyhnutelná. V současnosti 
je stadion na vysoké úrovni. Vnitřní 
vybavení a zázemí pro fotbalisty 
dokonce splňuje požadavky Fot-
balové asociace České republiky 
pro pořádání prvoligových zápa-
sů. Nově vybudované zázemí 
pozvedlo výkony hráčů, muži 
hrají druhou ligu, zvýšil se zájem o 
tento sport mezi dětmi a mládeží. 
V minulosti bývaly pro děti od 1. 
do 5. třídy otevřeny zpravidla tři 
přípravky, nyní jich je šest a zájem 
stále stoupá. Velmi úspěšná jsou 
také žákovská družstva do 15 let, 
která hrají nejvyšší soutěže ve své 
kategorii, neméně úspěšná jsou 
také dorostenecká družstva. Mlá-
dežnický fotbal má téměř 400 čle-
nů, to není málo. Naším cílem bylo 
udržet tradici fotbalu ve městě a 
v dnešní uspěchané a počítačové 
době podporovat sportovní aktivitu 
dětí, což se nám daří,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Cvik, který má 
ve své kompetenci sport. 

„V provozní budově, která na-
vazuje na hlavní tribunu, došlo 
ke změně vnitřní dispozice tak, 
aby zázemí sportovců splňovalo 
požadavky fotbalové asociace 

pro pořádání ligových zápasů. 
Z původních čtyř šaten mužů 
jsou nyní šatny dvě s navazujícím 
zázemím, toaletami, sprchami a 
masážemi. Nově v budově vznik-
la regenerační místnost se dvěma 
masážními vanami pro jednu oso-
bu, specifickým masážním bazé-
nem pro šest až osm osob a dře-
věnou saunou. Využívat ji budou 
k regeneraci po tréninku nebo 
utkání všichni hráči Městského 
fotbalového klubu Frýdek-Místek 
bez rozdílu věku. Samozřejmostí 
jsou nové vnitřní omítky, výmalba 
a pokládka nových podlahových 
krytin. Velkou změnou prošla tě-
locvična, změny se dočkal také 
bufet s restaurací, z níž je nyní 
výhled na hřiště,“ přiblížil rekon-
strukci primátor Michal Pobucký. 

„Rekonstrukce zahrnovala také 
výměnu rozvodů vody a splaškové 
kanalizace, instalaci nové vzdu-
chotechniky v šatnách, sprchách 
a na toaletách, nová je i forma 
vytápění objektu. Plynová topidla 
nahradila desková tělesa na top-
nou vodu, která je přiváděna z 
výměníkové stanice. Vyměněna 
byla také okna a dveře a budova 
získala novou fasádu v klubových 

modro-bílých barvách,“ doplnil 
místopředseda klubu MFK Frý-
dek-Místek Libor Koval. Náklady 
rekonstrukce provozní budovy činí 
14 milionů korun. Hrazeny byly 
z městského rozpočtu. 

„Město Frýdek-Místek je ge-
nerálním partnerem fotbalového 
klubu a vynakládá velké úsilí, 
aby fotbal ve městě fungoval, 
byl úspěšný a prezentoval dobré 
jméno města i za jeho hranicemi. 
Bez finančních prostředků, kte-
ré město investuje do moderni-
zace celého areálu, ale také ne-
malou měrou přispívá na provoz 
a podporu zejména mládežnic-
kého fotbalu, bychom úspěchů 
dosahovat nemohli. Za vstřícnost 
a podporu ze strany města jsme 
velmi rádi,“ doplnil ředitel fotbalo-
vého klubu Radomír Myška. 

V příštím roce by měla být zre-
konstruována budova mezi hlav-
ním hřištěm a hřištěm s umělým 
trávníkem, kde jsou převážně skla-
dy, prostory pro techniku, ale také 
další zázemí pro hráče. Náklady 
jsou odhadovány na 4 miliony ko-
run, město by na tuto akci mohlo 
získat evropské dotace z Regio-
nálního operačního programu. 

Holí praštil do auta
29. 9. oznamovatel požádal 

městskou policii o pomoc s tím, 
že jistý senior přecházel přes 
silnici u Intersparu, kde omezil 
jedoucí vozidlo a holí mu praštil 
do vozidla, čímž jej poškodil. Po 
příjezdu na místo senior seděl na 
zastávce. Po vzájemné domluvě 
účastníků senior uhradil vzniklou 
škodu ve výši tisíc korun. A stráž-
níkům zaplatil blokovou pokutu. 

Nemocná žena 
29. 9. hlídka projížděla ulici 

Slezskou, kde uviděla na zemi 
ležet ženu, která se nemohla 
postavit. Zjistilo se, že žena trpí 
Huntingtonovou chorobou, pro-
to se strážníci rozhodli převézt ji 
do místa bydliště, kde ji předali 
její sestře. (pp)

Magistrát města Frýdku-
-Místku v těchto dnech ob-
hájil certifikáty systému ma-
nagementu kvality a systému 
environmentálního manage-
mentu. Nově získal certifikát 
systému managementu bez-
pečnosti informací.

Město plní celoevropské nor-
my ISO, které vedou ke zvýšení 
efektivity práce a poskytovaných 
služeb, k aktivnímu zlepšování 
životního prostředí, ale také k za-
bránění úniku, zneužití nebo ztrá-
tě citlivých informací či osobních 
údajů, s nimiž úředníci pracují.  

Získání nebo obhajobě certifi-
kátu předchází certifikační audit, 
kterým je prověřeno dodržování 
mezinárodních norem na praco-
vištích magistrátu. Audit provedla 
francouzská společnost Bureau 
Veritas Certification, kompetentní 
nezávislý certifikační orgán. 

Certifikát systému manage-
mentu kvality ČSN EN ISO 
9001:2009 mimo jiné potvrzuje, že 

magistrát efektivně zvyšuje kvalitu 
poskytovaných služeb i vztahů k 
občanům a dodržuje pravidla, ne-
boli normy, které vedou také k lep-
ší interní komunikaci, spokojenosti 
zaměstnanců a snížení nákladů. 
Certifikát systému managementu 
kvality je prestižní záležitostí, zvy-
šuje image magistrátu. 

Certifikát systému environ-
mentálního managementu ČSN 
EN ISO 14001:2005 dokládá, že 
magistrát podporuje a dělá vše 
pro ochranu životního prostředí 
a trvale udržitelného rozvoje kra-
jiny, ale také dodržuje legislativu 
v oblasti životního prostředí, čímž 
výrazně snižuje případné riziko 
stanovení sankcí od České in-
spekce životního prostředí. 

Certifikát systému manage-
mentu bezpečnosti informací 
ČSN ISO/IEC 27001:2006 do-
kazuje, že magistrát nakládá s 
informacemi v souladu s mezi-
národními normami a chrání je 
před zneužitím i ztrátou. 

Magistrát získal nový 
mezinárodně uznávaný certifikát 

DALŠÍ VYLEPŠENÍ: Zástupci vedení města a fotbalového klubu 
slavnostně zpřístupnili další zrekonstruované prostory.

TS a.s. technické služby a 
Rádio KISS MORAVA si spo-
lečně vyzkoušely experiment, 
založený na tom, že v průběhu 
týdne od 25. září do 2. října se 
neuklízelo na sídlišti Slezská. 
Po týdnu pak byli zváni frýdec-
ko-místečtí občané do sadů 
Svobody, aby zjistili stav pořád-
ku či nepořádku v této lokalitě.

„Úklidu se zúčastnilo celkem 
150 dětí ze ZŠ Petra Bezruče ve 
Frýdku a asi desítka dospělých, 
hlavně z charitativní organizace 
Slezské diakonie. Nejprve byla 
provedena registrace, pak byl 
každý účastník vybaven ochran-
nými rukavicemi, igelitovými pytli 
a výstražnými vestami. Rovněž 
byli všichni poučeni o bezpeč-
nosti práce při sběru odpadků. 
Soutěž o nejlepšího sběrače vy-
pukla ve 12 hodin u stánku Rádia 
KISS v blízkosti nového multi-
funkčního jeviště. Nejprve se 
po sadu rozprchla skupina dětí 
ze sedmých tříd, pak se přidali 

zdejší občané a za 20 minut přišli 
další sběrači, tentokrát z pátých 
tříd stejné ZŠ. Ti se pak vrhli na 
odpadky na sídlišti,“ popsal zahá-
jení akce Jaromír Kohut, předse-
da představenstva TS a.s. 

I když počasí akci moc naklo-
něno nebylo, mladým sběračům 
to nijak nevadilo. Sbírali volně 
odhozené papírky, PET láhve, 
pod keři našli i větší kusy, např. 
pozůstatky z jízdního kola, kusy 
dřeva, starou pánev. Na děti pak 
čekaly odměny, například i od 
C2NET s.r.o., frýdecko-místec-
kého poskytovatele internetu.

„Byl jsem velmi příjemně pře-
kvapen velkou účastí dětí, které se 
aktivně podílely na úklidu zmiňo-
vané lokality, celkem se nasbíralo 
20 igelitových pytlů, což je asi 300 
kg odpadu. Výsledek testu je be-
zesporu pozitivní. Doufám, že tato 
akce bude mít kladný vliv na děti, 
které se sběru odpadků účastnily, a 
budou i nadále udržovat ve městě 
pořádek,“ řekl Jaromír Kohut.  (pp)

Na Slezské proběhla akce 
Vyčistíme tvoje město

Fotbalové Stovky mají zázemí na prvoligové úrovniFotbalové Stovky mají zázemí na prvoligové úrovni
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Pečovatelská služba již 
řadu let nabízí pomoc oso-
bám, které se nacházejí v ne-
příznivé životní situaci – seni-
orům, osobám se zdravotním 
postižením a rodinám s dět-
mi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. 

Naši službu většinou využívají 
senioři, kteří již vzhledem k pokro-
čilému věku a zdravotnímu stavu 
nezvládají péči o svou domácnost 
nebo o sebe sama. Cílem naší 
služby je umožnit klientům, kteří 
se ocitnou v takto náročné životní 
situaci, spojené často se samotou 
nebo nemocí, zůstat co nejdéle ve 
své domácnosti a žít i nadále běž-
ným způsobem života. Díky pra-
videlným návštěvám našich pra-
covnic se klienti nemusejí obávat 
toho, že by museli opouštět svůj 
domov. Napomáháme klientům 
k udržení soběstačnosti a pod-
porujeme je v oblastech, v nichž 
jsou jejich schopnosti sníženy. 
Pracovnice každodenně pomá-
hají klientům zvládnout běžné 
denní úkony, jako je ranní vstává-
ní, převlékání, pomoc s hygienou, 

příprava snídaně, podání oběda a 
večeře, pomoc při koupeli, zajiš-
tění úklidu, nákupu, dovoz obědů 
atd. Kromě toho pracovnice do-
provázejí klienty k lékaři a na úřa-
dy, zajišťují klientům společnost, 
vyslechnou jejich trápení a mohou 
zprostředkovat i další pomoc. Při 
práci spolupracují s rodinnými pří-
slušníky klienta a po určité době 
se tak stávají nepostradatelnou 
součástí klientova života.

Pečovatelská služba je zajišťo-
vána ve vlastních domácnostech 
klientů na území statutárního měs-
ta Frýdku-Místku a jeho okrajo-
vých částí – Lískovce, Chlebovic, 
Zelinkovic a Skalice, a to denně, 
včetně víkendů a svátků, v době 

od 7 do 21 hodin, podle individu-
álních potřeb každého uživatele.

Pokud uvažujete o pečova-
telské službě pro sebe či blízkou 
osobu, rádi vám poskytneme 
všechny potřebné informace. 
Kontaktovat nás můžete osobně 
na adrese: Zámecká 1266, Frý-
dek-Místek, od pondělí do pátku 
v době od 6.30 do 15.00 hodin. 

Telefonicky nás můžete kon-
taktovat na číslech: 775 790 022, 
775 790 008, 558 630 816. 
Pro zavedení služby je nejprve 
potřebná návštěva sociálního 
pracovníka, který s vámi sepíše 
žádost o poskytnutí pečovatelské 
služby. Další informace nalezne-
te také na www.psfm.cz

Nemusíte na to být sami!
Léčebna Gaudium ve Frýd-

ku-Místku získala dne 22. 8. 
2014 Certifikát kvality a bez-
pečí od České společnosti 
pro akreditaci ve zdravotnic-
tví. Léčebna získala certifikát 
po splnění požadavků všech 
akreditačních standardů, sta-
novených společností.

„Dlouhodobě naše úsilí smě-
řujeme k zajištění co nejlepší 
péče o naše pacienty. Proces pří-
pravy k akreditaci byl zahájen již 
před osmi lety a během této doby 
se podařilo zavést celou řadu 
opatření, vedoucích ke zvýšení 
kvality péče,“ sděluje lékařka 
Barbora Vítková. „Ve spolupráci 
s Českou společností pro akre-
ditaci jsme naše postupy ještě 
více zdokonalili a jsem ráda, že 

nezávislá komise nyní potvrdila, 
že Gaudium je pro pacienty bez-
pečným místem k pobytu.“

„Do procesu zvyšování kvality 
se zapojili všichni zaměstnanci 
pod vedením manažerky kvality 
Lenky Kaňové. Platnost certifi-
kátu je tři roky, ale jeho udělením 
proces kontinuálního zvyšování 
kvality nekončí,“ uvedl ředitel 
léčebny Petr Hartmann. „Již 
nyní se začínáme připravovat 
na reakreditaci, protože chceme 
zvyšovat kvalitu péče tak, aby 
Gaudium zůstalo i v budoucnu 
vyhledávaným zařízením,“ dodal.

Slavnostního předání cer-
tifikátu se zúčastnili zástupci 
Magistrátu města Frýdek-Místek 
a Nemocnice Frýdek-Místek p.o. 

Karla Žídková

Léčebna Gaudium získala
Certifikát kvality

Pravidelní čtenáři zpravo-
daje služby Slezské diakonie 
ve Frýdku-Místku pro cílovou 
skupinu lidí bez přístřeší jistě 
znají. Proto si na úvod dovo-
líme pouze stručně připome-
nout, že zde Slezská diakonie 
provozuje celkem pět středi-
sek, v rámci kterých poskytu-
je 11 sociálních služeb.

Tři střediska se zaměřují na 
práci s lidmi bez přístřeší, sociálně 
vyloučenými nebo tímto fenomé-
nem bezprostředně ohroženými, 
ať už jsou to ženy a matky s dětmi 

na Sáře, muži na Bethelu nebo 
rodiny s dětmi v Sociální asistenci. 

Fungování všech těchto slu-
žeb by se neobešlo bez význam-
né podpory města, ale také řady 
soukromých institucí, sponzorů 
a nezištných dárců z řad občanů 
města. I ten nejmenší dar či pomoc 
přispívají ke zkvalitňování námi po-
skytovaných služeb a toho si moc 
vážíme a všem děkujeme.

V červenci letošního roku 
jsme například mohli díky věcné-
mu daru firmy Mobis Automotive 
Czech s.r.o., dovybavit nábytkem 

středisko SÁRA, službu Sociální 
asistence, středisko BETHEL a 
v neposlední řadě také byty pro 
lidi, kteří prošli službami Slezské 
diakonie a staví se na vlastní nohy. 
„Dary mohou mít různou podobu 
a nemusí se vždy jednat zrovna o 
finance. V tomto konkrétním přípa-
dě se jednalo o stoly, židle, skříně, 
kuchyňské linky, sporáky a další 
nábytek. Díky tomuto daru jsme 
mohli dovybavit některé služby a 
připravit tak příjemnější prostředí 
pro naše klienty,“ uvádí Petr Wisel-
ka z vedení Slezské diakonie.

Poradna pro ženy a dívky 
nepřetržitě přijímá potřeby 
pro miminka do jednoho roku 
věku dítěte od dárců ve Frýd-
ku-Místku a blízkého okolí.

Bezplatná služba materiální 
výpomoci pro maminky, potaž-
mo jejich děti, koordinovaná 
Poradnou pro ženy a dívky, má 
již několikaletou tradici. Pracov-
nice poradny přijímají prioritně 
kočárky. Kočárky mohou být 
samozřejmě použité, starší, ale 
především funkční. Lidé mohou 
věnovat také postýlky, autose-
dačky, vaničky, zavinovačky, 
nánožníky, kojenecké oblečení 
apod. Prostě vše, co je při péči 
o novorozence a kojence ne-
zbytné. Potřeby jsou následně 
půjčovány na dobu určitou dle 
potřebnosti těhotným ženám či 
matkám, které se nacházejí v 
hmotné nouzi. Těmto mamin-
kám se tak v jejich obtížné ži-
votní situaci výrazně uleví, neboť 
jejich dítě má vše, co potřebuje.

Příjem i výdej materiální po-
moci probíhá v prostorách po-
radny v níže uvedených dnech 
a hodinách. Výjimečně po indi-
viduální domluvě mohou pracov-
nice osobně zajistit vyzvednutí 

potřeb v místě bydliště dárce, 
pouze však ve Frýdku-Místku a 
jeho blízkém okolí.

Poradna pro ženy a dívky 
poskytuje kromě materiální výpo-
moci také bezplatné a anonymní 
odborné sociální poradenství a 
vztahové poradenství. A dále 
pak preventivní přednáškovou 
činnost v základních i středních 
školách ve Frýdku-Místku a okolí.

Pracovnice poradny touto 
cestou ještě jednou a srdečně 
děkují všem dárcům, kteří v mi-
nulosti potřeby pro miminka vě-
novali, protože bez nich by tato 
služba byla velice obtížně reali-
zovatelná.

Materiální pomoc přijímáme
v této době:

Po: 7:30-16:30, Út-Čt: 7:30-15:00.
Kontakty:

Poradna pro ženy a dívky, Palac-
kého 131, Frýdek-Místek 738 01
Tel.: 558 434 961
frydek@poradnaprozeny.eu
Sociální pracovnice a koordiná-
tory materiální výpomoci:
Tel: 731 492 840, 731 078 299
E-mail:
michaela.pracovni@seznam.cz,
lenka.pracovni@seznam.cz

Bc. Michaela Hrušková

Máte doma nepotřebný kočárek?

Slezská diakonie děkuje svým dárcům

Už jste slyšeli příběh o ně-
kom, kdo doma například upadl, 
ztratil vědomí apod. a nemohl 
se dovolat pomoci? Věřte, že je 
těchto situací mnoho. Často pak 
slýcháváme od lékařů, „kdyby 
tak přišla pomoc dříve“.

Může však přijít dřívější pomoc? 
ANO MŮŽE. Existuje relativně snad-
né řešení, jak mít větší pocit jistoty a 
pocit bezpečného domova. Toto ře-
šení se jmenuje tísňová péče.

Velmi často slýcháváme ná-
zor starších lidí „JÁ TO ZATÍM 
NEPOTŘEBUJI“. Tísňová péče 
je však významná svým preven-
tivním dopadem. Nejde o to, zda 
to již potřebujeme nebo ne, ale 
o fakt, že každý z nás může tuto 
službu v budoucnu potřebovat a 
může mu zachránit život a zdraví. 
Čekat „až budeme službu potře-
bovat“, se nemusí vyplatit, proto-
že stačí malá nevolnost, pokles 
krevního tlaku, pád, problémy se 
srdcem, dechem, ale i v případě 

napadení apod. „Tyto situace, 
které se bohužel v životě člověka 
běžně stávají, však nečekají na 
situaci, až si zřídíte službu tísňo-
vé péče,“ dodává Mgr. Kateřina 
Horváthová, koordinátor středis-
ka tísňové péče DORKAS. 

Středisko DORKAS Ostrava, 
tísňová péče poskytuje již 11. 
rokem pod záštitou Slezské di-
akonie nepřetržitou a odbornou 
pomoc. Během tohoto období 
jsme do našeho systému napojili 
298 uživatelů (průměrný věk 84 
let), kteří žijí na území Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje. 

Tísňová péče reaguje na proble-
matiku stárnutí obyvatelstva a zvy-
šující se délku života. Naše služba 
napomáhá uživatelům (seniorům, 
občanům se zdravotním posti-
žením a občanům s chronickým 
onemocněním) setrvat co nejdéle 
v přirozeném domácím prostředí, 
snižuje jejich obavy z osamělosti 
a nemožnosti dovolat se pomoci v 

krizové situaci a umožňuje jim žít 
soběstačně a důstojně. Přispívá ke 
stabilizaci psychického i zdravotní-
ho stavu a posílení sebedůvěry a 
současně pomáhá pečujícím rodi-
nám našich uživatelů.

Význam služby tísňové péče 
je zřejmý. Vyrovnanější a klidnější 
bývají nejen uživatelé naší služby, 
ale rovněž i rodina, jejíž členové 
bydlí v zahraničí nebo na druhé 
straně republiky. Rodina oceňuje 
úbytek stresujících myšlenek, co 
se asi děje s nemocným rodičem, 
který bydlí osaměle. V případě zá-
jmu o napojení do systému tísňové 
péče volejte kdykoliv tel. číslo 596 
613 513, 737 223 967, zde získáte 
více informací a můžete být zave-
deni do databáze zájemců o služ-
bu. Vstupní jednorázový poplatek 
za montáž do systému tísňové 
péče činí 1 500 Kč, měsíční platby 
jsou 200 Kč. Technické zařízení 
tísňové péče funguje přes telefonní 
linky a také přes mobilní sítě.

Nápady pro zpříjemnění života seniorů
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1 – Základní umělecká škola, Kostikovo náměstí 637

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

831 294 35,38 294 11 653

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 788 23,93

2 Naše Město F-M 1 195 10,25

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 143 9,81

4 Česká strana sociálně demokratická 2 772 23,79

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 411 3,53

6 Koruna Česká (monarch. strana) 16 0,14

7 TOP 09 533 4,57

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 143 9,81

9 Občanská demokratická strana 512 4,39

10 NEZÁVISLÍ 315 2,70

11 Frýdečané a Místečané 825 7,08

2 – Základní škola, ul. Jana Čapka 2555 (dříve „2. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 063 289 27,19 288 11 593

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 634 22,72

2 Naše Město F-M 1 930 16,65

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 110 9,57

4 Česká strana sociálně demokratická 3 406 29,38

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 162 1,40

6 Koruna Česká (monarch. strana) 28 0,24

7 TOP 09 321 2,77

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 906 7,82

9 Občanská demokratická strana 172 1,48

10 NEZÁVISLÍ 248 2,14

11 Frýdečané a Místečané 676 5,83

3 – Základní škola, ul. Jana Čapka 2555 (dříve „2. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 302 303 23,27 303 11 992

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 246 27,07

2 Naše Město F-M 1 237 10,32

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 185 9,88

4 Česká strana sociálně demokratická 3 439 28,68

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 424 3,54

6 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,08

7 TOP 09 550 4,59

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 528 4,40

9 Občanská demokratická strana 412 3,44

10 NEZÁVISLÍ 362 3,02

11 Frýdečané a Místečané 599 4,99

4 – Základní škola, ul. Jiřího z Poděbrad 3109 (dříve „11. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

968 225 23,24 225 8 727

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 211 25,34

2 Naše Město F-M 575 6,59

3 Komunistická str. Čech a Moravy 768 8,80

4 Česká strana sociálně demokratická 2 530 28,99

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 291 3,33

6 Koruna Česká (monarch. strana) 18 0,21

7 TOP 09 550 6,30

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 845 9,68

9 Občanská demokratická strana 63 0,72

10 NEZÁVISLÍ 379 4,34

11 Frýdečané a Místečané 497 5,69

5 – Dům s pečovatelskou službou, ul. Sadová 606 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 099 346 31,48 346 13 106

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 400 33,57

2 Naše Město F-M 1 296 9,89

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 490 11,37

4 Česká strana sociálně demokratická 2 950 22,51

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 603 4,60

6 Koruna Česká (monarch. strana) 21 0,16

7 TOP 09 343 2,62

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 607 4,63

9 Občanská demokratická strana 297 2,27

10 NEZÁVISLÍ 310 2,37

11 Frýdečané a Místečané 789 6,02

6 – Základní škola, ul. Jana Čapka 2555 (dříve „2. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 152 276 23,96 275 11 161

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 110 27,86

2 Naše Město F-M 1 200 10,75

3 Komunistická str. Čech a Moravy 861 7,71

4 Česká strana sociálně demokratická 2 676 23,98

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 452 4,05

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,03

7 TOP 09 409 3,66

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 195 10,71

9 Občanská demokratická strana 363 3,25

10 NEZÁVISLÍ 250 2,24

11 Frýdečané a Místečané 642 5,75

7 – Základní škola, ul. Jiřího z Poděbrad 3109 (dříve „11. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 294 302 23,34 301 12 254

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 299 35,08

2 Naše Město F-M 1 167 9,52

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 102 8,99

4 Česká strana sociálně demokratická 2 690 21,95

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 830 6,77

6 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,03

7 TOP 09 254 2,07

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 870 7,10

9 Občanská demokratická strana 242 1,97

10 NEZÁVISLÍ 463 3,78

11 Frýdečané a Místečané 333 2,72

8 – Restaurace „U MÁMY“, Černá cesta 1887

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

999 471 47,15 460 18 672

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 6 218 33,30

2 Naše Město F-M 1 734 9,29

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 334 7,14

4 Česká strana sociálně demokratická 2 578 13,81

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 673 3,60

6 Koruna Česká (monarch. strana) 17 0,09

7 TOP 09 1 531 8,20

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 2 673 14,32

9 Občanská demokratická strana 737 3,95

10 NEZÁVISLÍ 366 1,96

11 Frýdečané a Místečané 811 4,34

9 – Gymnázium a Střední odborná škola, ul. Cihelní 410

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

551 174 31,58 174 6 779

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 202 32,48

2 Naše Město F-M 1 073 15,83

3 Komunistická str. Čech a Moravy 742 10,95

4 Česká strana sociálně demokratická 882 13,01

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 488 7,20

6 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,01

7 TOP 09 252 3,72

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 422 6,23

9 Občanská demokratická strana 135 1,99

10 NEZÁVISLÍ 249 3,67

11 Frýdečané a Místečané 333 4,91

10 – ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 (dříve „1. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

958 332 34,66 332 13 043

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 890 29,82

2 Naše Město F-M 1 242 9,52

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 383 10,60

4 Česká strana sociálně demokratická 2 350 18,02

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 488 3,74

6 Koruna Česká (monarch. strana) 13 0,10

7 TOP 09 694 5,32

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 949 7,28

9 Občanská demokratická strana 878 6,73

10 NEZÁVISLÍ 330 2,53

11 Frýdečané a Místečané 826 6,33

11 – SSOŠ Frýdek-Místek, s.r.o., tř. T. G. Masaryka 456 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

968 299 30,89 299 11 696

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 566 30,49

2 Naše Město F-M 1 711 14,63

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 486 12,71

4 Česká strana sociálně demokratická 1 858 15,89

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 196 1,68

6 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,03

7 TOP 09 332 2,84

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 880 7,52

9 Občanská demokratická strana 447 3,82

10 NEZÁVISLÍ 360 3,08

11 Frýdečané a Místečané 856 7,32

12 – ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 (dříve „1. ZŠ“) 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

830 183 22,05 183 7 198

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 047 28,44

2 Naše Město F-M 387 5,38

3 Komunistická str. Čech a Moravy 922 12,81

4 Česká strana sociálně demokratická 2 122 29,48

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 334 4,64

6 Koruna Česká (monarch. strana) 6 0,08

7 TOP 09 65 0,90

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 498 6,92

9 Občanská demokratická strana 103 1,43

10 NEZÁVISLÍ 149 2,07

11 Frýdečané a Místečané 565 7,85
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13 – Požární zbrojnice, ul. Střelniční 1861 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 340 580 43,28 580 23 111

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 5 941 25,71

2 Naše Město F-M 2 980 12,89

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 811 7,84

4 Česká strana sociálně demokratická 2 846 12,31

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 1 474 6,38

6 Koruna Česká (monarch. strana) 32 0,14

7 TOP 09 2 136 9,24

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 2 746 11,88

9 Občanská demokratická strana 1 419 6,14

10 NEZÁVISLÍ 560 2,42

11 Frýdečané a Místečané 1 166 5,05

14 – Požární zbrojnice, ul. Střelniční 1861

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

920 288 31,30 288 11 283

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 776 24,60

2 Naše Město F-M 1 460 12,94

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 254 11,11

4 Česká strana sociálně demokratická 2 301 20,39

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 557 4,94

6 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,09

7 TOP 09 700 6,20

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 204 10,67

9 Občanská demokratická strana 332 2,94

10 NEZÁVISLÍ 315 2,79

11 Frýdečané a Místečané 374 3,31

15 – ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 (dříve „1. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

737 229 31,07 229 9 295

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 458 26,44

2 Naše Město F-M 938 10,09

3 Komunistická str. Čech a Moravy 829 8,92

4 Česká strana sociálně demokratická 2 491 26,80

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 428 4,60

6 Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,05

7 TOP 09 338 3,64

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 649 6,98

9 Občanská demokratická strana 267 2,87

10 NEZÁVISLÍ 107 1,15

11 Frýdečané a Místečané 785 8,45

16 – Mateřská škola Pohádka, ul. Gogolova 239

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

654 220 33,64 217 8 888

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 950 33,19

2 Naše Město F-M 820 9,23

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 013 11,40

4 Česká strana sociálně demokratická 1 828 20,57

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 430 4,84

6 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,08

7 TOP 09 341 3,84

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 307 3,45

9 Občanská demokratická strana 516 5,81

10 NEZÁVISLÍ 383 4,31

11 Frýdečané a Místečané 293 3,30

17 – Mateřská škola Pohádka, ul. Gogolova 239

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

775 213 27,48 213 8 461

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 109 24,93

2 Naše Město F-M 890 10,52

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 273 15,05

4 Česká strana sociálně demokratická 2 207 26,08

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 243 2,87

6 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,12

7 TOP 09 326 3,85

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 758 8,96

9 Občanská demokratická strana 362 4,28

10 NEZÁVISLÍ 32 0,38

11 Frýdečané a Místečané 251 2,97

18 – Základní škola, ul. El. Krásnohorské 139 (dříve „9. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

717 235 32,78 234 9 368

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 138 33,50

2 Naše Město F-M 803 8,57

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 327 14,17

4 Česká strana sociálně demokratická 1 582 16,89

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 490 5,23

6 Koruna Česká (monarch. strana) 30 0,32

7 TOP 09 395 4,22

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 455 4,86

9 Občanská demokratická strana 523 5,58

10 NEZÁVISLÍ 177 1,89

11 Frýdečané a Místečané 448 4,78

19 – Základní škola, ul. El. Krásnohorské 139 (dříve „9. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

539 180 33,40 180 7 191

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 340 32,54

2 Naše Město F-M 329 4,58

3 Komunistická str. Čech a Moravy 871 12,11

4 Česká strana sociálně demokratická 1 902 26,45

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 426 5,92

6 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,01

7 TOP 09 219 3,05

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 566 7,87

9 Občanská demokratická strana 261 3,63

10 NEZÁVISLÍ 115 1,60

11 Frýdečané a Místečané 161 2,24

20 – Základní škola, ul. El. Krásnohorské 139 (dříve „9. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

601 214 35,61 214 8 396

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 452 29,20

2 Naše Město F-M 749 8,92

3 Komunistická str. Čech a Moravy 818 9,74

4 Česká strana sociálně demokratická 2 137 25,45

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 361 4,30

6 Koruna Česká (monarch. strana) 18 0,21

7 TOP 09 374 4,45

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 350 4,17

9 Občanská demokratická strana 113 1,35

10 NEZÁVISLÍ 302 3,60

11 Frýdečané a Místečané 722 8,60

21 – Základní škola, ul. El. Krásnohorské 139 (dříve „9. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

554 207 37,36 207 8 027

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 1 735 21,61

2 Naše Město F-M 1 243 15,49

3 Komunistická str. Čech a Moravy 726 9,04

4 Česká strana sociálně demokratická 1 818 22,65

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 309 3,85

6 Koruna Česká (monarch. strana) 13 0,16

7 TOP 09 232 2,89

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 476 18,39

9 Občanská demokratická strana 270 3,36

10 NEZÁVISLÍ 68 0,85

11 Frýdečané a Místečané 137 1,71

22 – Magistrát města Frýdku-Místku, ul. Radniční 1149 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

3 158 322 10,20 321 12 511

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 627 28,99

2 Naše Město F-M 2 271 18,15

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 197 9,57

4 Česká strana sociálně demokratická 1 859 14,86

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 596 4,76

6 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,03

7 TOP 09 776 6,20

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 668 5,34

9 Občanská demokratická strana 415 3,32

10 NEZÁVISLÍ 282 2,25

11 Frýdečané a Místečané 816 6,52

23 – Kulturní dům Frýdek, ul. Heydukova 2330 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

917 352 38,39 348 13 660

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 042 29,59

2 Naše Město F-M 1 420 10,40

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 901 13,92

4 Česká strana sociálně demokratická 3 287 24,06

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 413 3,02

6 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,01

7 TOP 09 450 3,29

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 113 8,15

9 Občanská demokratická strana 306 2,24

10 NEZÁVISLÍ 238 1,74

11 Frýdečané a Místečané 488 3,57

24 – Střední odborná škola, ul. Lískovecká 2089

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

694 273 39,34 272 10 971

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 030 27,62

2 Naše Město F-M 480 4,38

3 Komunistická str. Čech a Moravy 2 207 20,12

4 Česká strana sociálně demokratická 3 543 32,29

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 246 2,24

6 Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,05

7 TOP 09 189 1,72

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 836 7,62

9 Občanská demokratická strana 119 1,08

10 NEZÁVISLÍ 77 0,70

11 Frýdečané a Místečané 239 2,18
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25 – Kulturní dům Frýdek, ul. Heydukova 2330 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

772 267 34,59 267 10 282

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 931 28,51

2 Naše Město F-M 1 437 13,98

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 021 9,93

4 Česká strana sociálně demokratická 2 342 22,78

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 431 4,19

6 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,07

7 TOP 09 396 3,85

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 596 5,80

9 Občanská demokratická strana 325 3,16

10 NEZÁVISLÍ 363 3,53

11 Frýdečané a Místečané 433 4,21

26 – Městská ubytovna, ul. Sokolská 1347

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

556 139 25,00 139 4 575

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 1 263 27,61

2 Naše Město F-M 385 8,42

3 Komunistická str. Čech a Moravy 671 14,67

4 Česká strana sociálně demokratická 1 193 26,08

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 572 12,50

6 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,04

7 TOP 09 100 2,19

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 174 3,80

9 Občanská demokratická strana 104 2,27

10 NEZÁVISLÍ 9 0,20

11 Frýdečané a Místečané 102 2,23

27 – Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

672 351 52,23 350 13 623

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 625 26,61

2 Naše Město F-M 835 6,13

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 888 13,86

4 Česká strana sociálně demokratická 3 243 23,81

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 482 3,54

6 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,05

7 TOP 09 334 2,45

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 778 13,05

9 Občanská demokratická strana 474 3,48

10 NEZÁVISLÍ 192 1,41

11 Frýdečané a Místečané 765 5,62

28 – Mateřská škola Beruška, ul. Olbrachtova 1421

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

447 96 21,48 96 3 688

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 865 23,45

2 Naše Město F-M 497 13,48

3 Komunistická str. Čech a Moravy 346 9,38

4 Česká strana sociálně demokratická 815 22,10

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 237 6,43

6 Koruna Česká (monarch. strana) 19 0,52

7 TOP 09 153 4,15

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 197 5,34

9 Občanská demokratická strana 127 3,44

10 NEZÁVISLÍ 281 7,62

11 Frýdečané a Místečané 151 4,09

29 – Dům s pečovatelskou službou, ul. 17. listopadu 147

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

452 225 49,78 225 8 675

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 137 36,16

2 Naše Město F-M 763 8,80

3 Komunistická str. Čech a Moravy 978 11,27

4 Česká strana sociálně demokratická 1 601 18,46

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 198 2,28

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,03

7 TOP 09 438 5,05

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 051 12,12

9 Občanská demokratická strana 80 0,92

10 NEZÁVISLÍ 138 1,59

11 Frýdečané a Místečané 288 3,32

30 – Ministerstvo zemědělství ČR, ul. 4. května 217

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

517 209 40,43 209 8 189

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 1 888 23,06

2 Naše Město F-M 792 9,67

3 Komunistická str. Čech a Moravy 280 3,42

4 Česká strana sociálně demokratická 1 334 16,29

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 497 6,07

6 Koruna Česká (monarch. strana) 17 0,21

7 TOP 09 1 332 16,27

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 955 11,66

9 Občanská demokratická strana 277 3,38

10 NEZÁVISLÍ 209 2,55

11 Frýdečané a Místečané 608 7,42

31 – Základní škola, ul. Československé armády 570 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

672 271 40,33 271 10 861

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 788 25,67

2 Naše Město F-M 820 7,55

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 025 9,44

4 Česká strana sociálně demokratická 3 099 28,53

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 809 7,45

6 Koruna Česká (monarch. strana) 8 0,07

7 TOP 09 368 3,39

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 823 7,58

9 Občanská demokratická strana 419 3,86

10 NEZÁVISLÍ 198 1,82

11 Frýdečané a Místečané 504 4,64

32 – Gymnázium Petra Bezruče, ul. Čes. armády 517

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

717 265 36,96 263 10 321

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 946 28,54

2 Naše Město F-M 889 8,61

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 188 11,51

4 Česká strana sociálně demokratická 3 436 33,29

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 498 4,83

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,03

7 TOP 09 182 1,76

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 412 3,99

9 Občanská demokratická strana 197 1,91

10 NEZÁVISLÍ 108 1,05

11 Frýdečané a Místečané 462 4,48

33 – PrimMat – SSŠ podnikatelská, ul. Čes. armády 482 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

817 237 29,01 237 9 578

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 479 25,88

2 Naše Město F-M 1 010 10,54

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 091 11,39

4 Česká strana sociálně demokratická 2 349 24,52

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 551 5,75

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,03

7 TOP 09 407 4,25

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 672 7,02

9 Občanská demokratická strana 315 3,29

10 NEZÁVISLÍ 306 3,19

11 Frýdečané a Místečané 395 4,12

34 – Základní škola, ul. Československé armády 570

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

731 280 38,30 280 11 489

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 072 26,74

2 Naše Město F-M 1 833 15,95

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 431 12,46

4 Česká strana sociálně demokratická 1 993 17,35

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 697 6,07

6 Koruna Česká (monarch. strana) 9 0,08

7 TOP 09 390 3,39

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 704 6,13

9 Občanská demokratická strana 405 3,53

10 NEZÁVISLÍ 490 4,26

11 Frýdečané a Místečané 465 4,05

35 – Základní škola, ul. Československé armády 570

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

626 138 22,04 136 5 340

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 1 297 24,29

2 Naše Město F-M 471 8,82

3 Komunistická str. Čech a Moravy 776 14,53

4 Česká strana sociálně demokratická 1 130 21,16

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 240 4,49

6 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,02

7 TOP 09 279 5,22

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 548 10,26

9 Občanská demokratická strana 458 8,58

10 NEZÁVISLÍ 32 0,60

11 Frýdečané a Místečané 108 2,02

36 – Ministerstvo zemědělství ČR, ul. 4. května 217

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

671 270 40,24 270 11 037

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 754 24,95

2 Naše Město F-M 1 431 12,97

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 127 10,21

4 Česká strana sociálně demokratická 2 255 20,43

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 608 5,51

6 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,06

7 TOP 09 888 8,05

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 885 8,02

9 Občanská demokratická strana 381 3,45

10 NEZÁVISLÍ 65 0,59

11 Frýdečané a Místečané 636 5,76
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37 – Gymnázium Petra Bezruče, ul. Československé armády 517 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

827 259 31,32 257 10 457

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 095 29,60

2 Naše Město F-M 1 473 14,09

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 764 16,87

4 Česká strana sociálně demokratická 2 152 20,58

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 407 3,89

6 Koruna Česká (monarch. strana) 9 0,09

7 TOP 09 381 3,64

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 458 4,38

9 Občanská demokratická strana 184 1,76

10 NEZÁVISLÍ 148 1,42

11 Frýdečané a Místečané 386 3,69

38 – Základní škola, ul. Komenského 402 (dříve „4. ZŠ“) 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

653 253 38,74 251 10 277

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 290 32,01

2 Naše Město F-M 987 9,60

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 193 11,61

4 Česká strana sociálně demokratická 2 402 23,37

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 122 1,19

6 Koruna Česká (monarch. strana) 22 0,21

7 TOP 09 475 4,62

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 739 7,19

9 Občanská demokratická strana 438 4,26

10 NEZÁVISLÍ 94 0,91

11 Frýdečané a Místečané 515 5,01

39 – Základní škola, ul. Komenského 402 (dříve „4. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

695 247 35,54 247 9 847

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 307 23,43

2 Naše Město F-M 1 359 13,80

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 147 11,65

4 Česká strana sociálně demokratická 2 515 25,54

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 457 4,64

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,03

7 TOP 09 275 2,79

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 572 5,81

9 Občanská demokratická strana 175 1,78

10 NEZÁVISLÍ 145 1,47

11 Frýdečané a Místečané 892 9,06

40 – Restaurace REST-GRIL „U Janka“, ul. Pavlíkova 294

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

823 389 47,27 389 15 482

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 492 29,01

2 Naše Město F-M 1 245 8,04

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 431 9,24

4 Česká strana sociálně demokratická 2 874 18,56

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 739 4,77

6 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,02

7 TOP 09 1 898 12,26

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 199 7,74

9 Občanská demokratická strana 713 4,61

10 NEZÁVISLÍ 275 1,78

11 Frýdečané a Místečané 613 3,96

41 – Základní škola, ul. 1. máje 1700 (dříve „7. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

912 312 34,21 311 12 380

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 444 27,82

2 Naše Město F-M 1 532 12,37

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 328 10,73

4 Česká strana sociálně demokratická 2 774 22,41

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 782 6,32

6 Koruna Česká (monarch. strana) 23 0,19

7 TOP 09 453 3,66

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 141 9,22

9 Občanská demokratická strana 304 2,46

10 NEZÁVISLÍ 260 2,10

11 Frýdečané a Místečané 339 2,74

42 – Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

557 197 35,37 197 8 257

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 034 24,63

2 Naše Město F-M 1 578 19,11

3 Komunistická str. Čech a Moravy 562 6,81

4 Česká strana sociálně demokratická 2 195 26,58

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 536 6,49

6 Koruna Česká (monarch. strana) 24 0,29

7 TOP 09 194 2,35

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 711 8,61

9 Občanská demokratická strana 187 2,26

10 NEZÁVISLÍ 45 0,54

11 Frýdečané a Místečané 191 2,31

43 – Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

562 271 48,22 271 10 791

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 181 29,48

2 Naše Město F-M 875 8,11

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 170 10,84

4 Česká strana sociálně demokratická 2 946 27,30

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 322 2,98

6 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

7 TOP 09 630 5,84

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 912 8,45

9 Občanská demokratická strana 266 2,47

10 NEZÁVISLÍ 195 1,81

11 Frýdečané a Místečané 294 2,72

44 – Požární zbrojnice, ul. Čelakovského 1217

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

505 240 47,52 240 9 391

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 443 26,01

2 Naše Město F-M 1 090 11,61

3 Komunistická str. Čech a Moravy 479 5,10

4 Česká strana sociálně demokratická 1 849 19,69

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 327 3,48

6 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0,07

7 TOP 09 546 5,81

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 714 18,25

9 Občanská demokratická strana 253 2,69

10 NEZÁVISLÍ 344 3,66

11 Frýdečané a Místečané 339 3,61

45 – Základní škola, ul. 1. máje 1700 (dříve „7. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

798 311 38,97 311 12 218

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 111 33,65

2 Naše Město F-M 1 484 12,15

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 147 9,39

4 Česká strana sociálně demokratická 2 853 23,35

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 695 5,69

6 Koruna Česká (monarch. strana) 9 0,07

7 TOP 09 465 3,81

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 634 5,19

9 Občanská demokratická strana 213 1,74

10 NEZÁVISLÍ 157 1,28

11 Frýdečané a Místečané 450 3,68

46 – Základní škola, ul. 1. máje 1700 (dříve „7. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

649 244 37,60 244 9 852

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 016 30,61

2 Naše Město F-M 1 254 12,73

3 Komunistická str. Čech a Moravy 967 9,82

4 Česká strana sociálně demokratická 2 302 23,37

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 278 2,82

6 Koruna Česká (monarch. strana) 8 0,08

7 TOP 09 366 3,71

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 552 5,60

9 Občanská demokratická strana 369 3,75

10 NEZÁVISLÍ 261 2,65

11 Frýdečané a Místečané 479 4,86

47 – Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

792 294 37,12 293 11 994

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 471 28,94

2 Naše Město F-M 1 267 10,56

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 077 8,98

4 Česká strana sociálně demokratická 2 920 24,35

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 298 2,48

6 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,03

7 TOP 09 554 4,62

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 260 10,51

9 Občanská demokratická strana 540 4,50

10 NEZÁVISLÍ 145 1,21

11 Frýdečané a Místečané 458 3,82

48 – Obchodní akademie, ul. Palackého 123

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

741 285 38,46 284 11 485

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 374 29,38

2 Naše Město F-M 1 333 11,61

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 109 9,66

4 Česká strana sociálně demokratická 2 484 21,63

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 521 4,54

6 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,03

7 TOP 09 650 5,66

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 908 7,91

9 Občanská demokratická strana 309 2,69

10 NEZÁVISLÍ 334 2,91

11 Frýdečané a Místečané 459 4,00
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49 – Základní škola, ul. Pionýrů 400 (dříve „6. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

662 234 35,35 234 9 300

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 155 23,17

2 Naše Město F-M 971 10,44

3 Komunistická str. Čech a Moravy 997 10,72

4 Česká strana sociálně demokratická 2 717 29,22

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 458 4,92

6 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,01

7 TOP 09 320 3,44

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 768 8,26

9 Občanská demokratická strana 304 3,27

10 NEZÁVISLÍ 270 2,90

11 Frýdečané a Místečané 339 3,65

50 – Základní škola, ul. Pionýrů 400 (dříve „6. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 115 307 27,53 289 10 990

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 228 20,27

2 Naše Město F-M 1 457 13,26

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 520 13,83

4 Česká strana sociálně demokratická 2 674 24,33

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 453 4,12

6 Koruna Česká (monarch. strana) 14 0,13

7 TOP 09 416 3,79

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 720 6,55

9 Občanská demokratická strana 327 2,98

10 NEZÁVISLÍ 346 3,15

11 Frýdečané a Místečané 835 7,60

51 – Základní škola, ul. Pionýrů 400 (dříve „6. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

697 253 36,30 253 10 016

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 860 28,55

2 Naše Město F-M 898 8,97

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 299 12,97

4 Česká strana sociálně demokratická 2 660 26,56

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 496 4,95

6 Koruna Česká (monarch. strana) 12 0,12

7 TOP 09 353 3,52

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 771 7,70

9 Občanská demokratická strana 288 2,88

10 NEZÁVISLÍ 219 2,19

11 Frýdečané a Místečané 160 1,60

52 – Základní škola, ul. Pionýrů 400 (dříve „6. ZŠ“)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

666 282 42,34 282 11 328

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 570 31,51

2 Naše Město F-M 1 596 14,09

3 Komunistická str. Čech a Moravy 688 6,07

4 Česká strana sociálně demokratická 2 035 17,96

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 666 5,88

6 Koruna Česká (monarch. strana) 12 0,11

7 TOP 09 960 8,47

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 670 5,91

9 Občanská demokratická strana 378 3,34

10 NEZÁVISLÍ 139 1,23

11 Frýdečané a Místečané 614 5,42

53 – SŠ elektrostavební a dřevozpracující, ul. Pionýrů 2069 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

704 304 43,18 304 12 163

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 660 30,09

2 Naše Město F-M 1 456 11,97

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 234 10,15

4 Česká strana sociálně demokratická 1 993 16,39

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 649 5,34

6 Koruna Česká (monarch. strana) 17 0,14

7 TOP 09 700 5,76

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 833 6,85

9 Občanská demokratická strana 592 4,87

10 NEZÁVISLÍ 310 2,55

11 Frýdečané a Místečané 719 5,91

54 – Mateřská škola Lysůvky, ul. Příborská 37

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

507 225 44,38 225 8 809

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 365 26,85

2 Naše Město F-M 740 8,40

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 059 12,02

4 Česká strana sociálně demokratická 2 225 25,26

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 427 4,85

6 Koruna Česká (monarch. strana) 12 0,14

7 TOP 09 320 3,63

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 269 14,41

9 Občanská demokratická strana 92 1,04

10 NEZÁVISLÍ 167 1,90

11 Frýdečané a Místečané 133 1,51

55 – Základní škola, Chlebovice, ul. Pod Kabáticí 107

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

646 291 45,05 291 11 106

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 2 493 22,45

2 Naše Město F-M 1 430 12,88

3 Komunistická str. Čech a Moravy 939 8,45

4 Česká strana sociálně demokratická 2 606 23,46

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 221 1,99

6 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,09

7 TOP 09 284 2,56

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 2 194 19,76

9 Občanská demokratická strana 462 4,16

10 NEZÁVISLÍ 76 0,68

11 Frýdečané a Místečané 391 3,52

56 – Kulturní dům Lískovec, Lískovec 305 

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 172 523 44,62 523 20 285

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 4 991 24,60

2 Naše Město F-M 2 057 10,14

3 Komunistická str. Čech a Moravy 3 744 18,46

4 Česká strana sociálně demokratická 3 110 15,33

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 615 3,03

6 Koruna Česká (monarch. strana) 71 0,35

7 TOP 09 486 2,40

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 2 889 14,24

9 Občanská demokratická strana 443 2,18

10 NEZÁVISLÍ 1 491 7,35

11 Frýdečané a Místečané 388 1,91

57 – Školní družina, Skalice 177 (bývalá knihovna)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 117 412 36,88 412 15 455

Kandidátní listina Hlasy

název abs. v %

1 ANO 2011 3 283 21,24

2 Naše Město F-M 1 391 9,00

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 871 12,11

4 Česká strana sociálně demokratická 3 533 22,86

5 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 1 403 9,08

6 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,06

7 TOP 09 462 2,99

8 Křesť. demokratická unie - Čs. str. lid. 1 184 7,66

9 Občanská demokratická strana 459 2,97

10 NEZÁVISLÍ 1 289 8,34

11 Frýdečané a Místečané 570 3,69
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Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

I. CHARITATIVNÍ

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

PRO ADRU

PODZIM – ZIMA

S HOSTEM

MARTINEM MAXOU

30. října v 18 hodin

v Národním domě
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„Hraví architekti“ z 11. ZŠ v Praze
Žáci 11. základní školy ve 

Frýdku-Místku reprezentovali 
naše město v Praze na Mezi-
národním festivalu architek-
tury a urbanismu Architectu-
re Week. V loňském školním 
roce se zapojili do meziná-
rodního výtvarně-architekto-
nického projektu pro žáky 5. 
tříd ZŠ „Hravý architekt“.

Děti kreslily na téma architek-
tonický detail a umění v architek-
tuře – výtvarné i architektonické 
zpracování. Ve svém městě tak 
objevovaly a kreslily reliéfy, so-
chy, okenní vitráže, fresky, do-
movní znamení, kašnu, mozaiky, 
ozdobné prvky a detaily historic-
kých objektů. Vznikly krásné a 
originální práce našich dětí.

Na výstavě je k vidění např. 
kašna sv. Floriána, vitráž inspi-
rovaná moderními vitrážemi z 

kostela sv. Jakuba nebo věž far-
ního kostela sv. Jana.

Před zahájením prací absol-
vovaly děti s panem architektem 
Borisem Petrovem přednášku 
na téma Historie architektury. 
Pan architekt jim vyprávěl o 
stavbách Frýdku-Místku. Děti se 
na procházce městem dozvědě-
ly informace nejen o jeho vzniku 
a historii, ale i o zajímavých bu-
dovách a místech.

Žáci, kteří se tohoto projektu 
zúčastnili, byli pozváni 25. září 
na Pražský hrad, kde byl pro nás 
připraven bohatý program. Spo-
lečně jsme si prohlédli výstavu 
v krásných prostorách Jiřské-
ho kláštera. Následovala velmi 
zajímavá prohlídka Pražského 
hradu se zasvěceným výkladem 
správce Hradu. Prošli jsme také 
krásnými Jižními zahradami, 

kterými nás provedl hradní ar-
chitekt Zdeněk Lukeš. Navštívili 
jsme i nově zrekonstruovanou 
Plečnikovu vyhlídku, odkud je 
nádherný pohled na historickou 
Prahu. V prostorách této vyhlíd-
ky byly pro děti připraveny tvůrčí 
dílničky, kde malovaly, tvořily, 
modelovaly různé detaily archi-
tektonických slohů.

V letošním roce se projektu 
účastní a na Pražský hrad při-
jedou i děti z dalších zemí Vise-
grádské čtyřky a Itálie. Celkem 
se zapojilo více než 800 žáků.

Výstava Hravý architekt je 
putovní. Po skončení pokračuje 
podle koncepce organizátorů 
do dalších měst v zahraničí, na-
příklad do Bratislavy, Tel Avivu, 
Paříže nebo Milána.

Mgr. Martina Jakůbková, 
garant projektu

DRAKIÁDA NA 5. ZŠ: První říjnové pondělí se sešli u 5. základní školy děti a rodiče s draky a vydali 
se na Drakiádu, která se konala kousek za školou. Když dorazili na místo, začala taktická příprava, 
jak vyzrát na dráčka, aby dokázal vzlétnout, když zrovna vítr nefouká. Do polí vyrazili všichni, mamin-
ky, tatínkové i děti. Kdo vyzrál na dráčka nejvíce? No přece všichni, kteří ho přišli pouštět.

Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme na tradiční 
adaptační setkávání.

Jejich cílem je:
• zvykat si na prostředí školy,
• seznámit se s projektem Začít 
spolu a písmem Comenia Script,
• načerpat informace o škole, o 
potřebách školáka,
• získávat důvěru ke škole,
• navázat komunikaci mezi ro-
diči, učitelkou a žákem.

Nabízíme tyto programy:
• Naše škola – skvělé místo 
pro celou rodinu - 23. 10. od 
16.00 do 18.00.
• Budu prvňáčkem – pro rodiče 
poučení o úskalích adaptace 
na školu, pro děti radost - 

20. 11. od 16.00 do 18.00.
• Předvánoční jarmark – ko-
ledy, čerti, Mikuláš i andělé, 
nákup, prodej vánočních ma-
ličkostí pro radost i pro mlsné 
jazýčky, výtvarné dílny pro ši-
kovné a odvážné děti - 4. 12. 
od 16.00 do 18.00.
• Zpívání na schodech – 18. 12. 
od 17.00 (vánoční pásmo), 
stará budova.
• Otevřená škola pro všechny – 
pozvání do výuky, do kroužků i 
do školní družiny - 14. 1. 2015 
od 7.45 do 17.00.
• Práce v centrech aktivity – o 
projektu Začít spolu a Come-
nia Scriptu - 22. 1. 2015 od 
16.00 do 18.00.

Projekt Budu školákem 
na Jedničce

Příjemně strávené odpo-
ledne na 5. ZŠ potěšilo nejen 
žáky naší školy, ale i jejich 
rodiče. Učitelé cizích jazyků 
společně s jazykovou školou 
Face2Face připravili zajímavý 
program, který všechny ná-
vštěvníky přenesl do různých 
koutů Evropy. 

Zavítali do Španělska, kde se 
seznámili s kulturními tradicemi, 
vyrobili si vějíř a zhlédli ukázku prá-
ce s kastanětami. V Anglii pátrali 
společně s Sherlockem Holme-
sem, pobavili se s anglickou abe-
cedou a poskládali veselé anglické 
puzzle. V Rusku trénovali azbuku 
a vyrobili si krásnou matrjošku.

V Německu se dozvěděli 
spoustu zajímavostí o naší sou-
sední zemi, luštili kvízy a vyplňo-
vali křížovky. Všichni si vyzkou-
šeli, zda se neztratí v Evropě, a 
k jednotlivým státům přiřazovali 

jejich typické kulturní znaky a 
zajímavosti. Rodiče mohli zhléd-
nout prezentaci našeho zájezdu 
do jižní Anglie a Londýna, který 
se uskutečnil v červnu minulého 
školního roku. Když byli návštěv-
níci patřičně unaveni, odpočinuli si 
u pravého anglického čaje s mlé-

kem a sušenkou. Závěrem lze 
určitě říci, že naši žáci ani jejich 
rodiče se v Evropě jistě neztratí. 
Plni dojmů odcházeli domů s vě-
domím, že vše nové, co se během 
Evropského dne jazyků dozvěděli 
a prožili, se jim bude jednou hodit 
třeba při prázdninovém cestování.

Evropský den jazyků aneb
Jakpak to vypadá jinde?

První říjnový čtvrtek jsme 
se sešli ve třídě U pejska 
v Mateřské škole Pohádka ve 
Frýdku-Místku na ulici Třa-
novského na již tradiční čtení 
rodičů dětem. Tentokrát na 
nás čekala pohádka O Červe-
né Karkulce.

S dětmi jsme se pohodlně usa-
dili, zazvonil zvoneček a pohádka 
začala. Naši „domácí“ Karkulku 
všichni dobře známe, ale to od-
poledne jsme poznali také Karkul-
ku a jejího lva z Afriky, Karkulku 
a zlého draka z Číny a neváhali 
jsme s Karkulkou navštívit také 
Indii, Austrálii nebo Antarktidu.

Abychom si odnesli něco na 
památku, vyrobily si děti posta-
vičky z Karkulčiny pohádky a 
my, maminky a tatínkové, jsme 

na jejich papírové loutky zhotovi-
li pohádkovou taštičku. Jak jinak 
než červené barvy. Odměnou 
pro děti bylo „víno“ a bábovka 
od Karkulčiny babičky, na které 
si děti moc pochutnaly.

Prožili jsme pohodové odpo-
ledne, plné nových zážitků, spo-
kojených úsměvů a radostných 
dětských očí. Největší odměnou 
pro nás rodiče bylo domácí ve-
černí divadelní představení. Há-
dejte o kom?

Milé paní učitelky, děkujeme 
vám za krásné odpoledne s 
vámi i našimi dětmi, kdy jsme 
na chvíli mohli zapomenout na 
všední starosti a shon a už teď 
se moc těšíme, co pro nás při-
pravíte příště.

Rodiče dětí z MŠ Pohádka

Pohádky v Pohádce
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INFORMACE o ODPADECH
Školící a vzdělávací místnost
Frýdecká skládka, a.s. vlastní 

a provozuje školící a vzdělávací 
místnost, kde dochází ke kon-
taktu veřejnosti (základní ško-
ly, střední školy, vysoké školy, 
domovy důchodců, školky, ale 
i starostové obcí nebo úředníci 
z magistrátu) se společností 
Frýdecká skládka, a.s. 

Neslouží jenom pro veřejnost, 
ale i pro zaměstnance firmy. Do-
chází zde ke školení bezpečnosti 
práce, přepravy nebezpečných 
věcí (ADR), jakosti, ISO a dalších 
předpisů, provozních řádů a pra-
videl, které by měli zaměstnanci 
znát a měli by se jimi řídit.

Školící místnost se nachází 
přímo v areálu společnosti Frý-
decká skládka, a.s. na Panských 
Nových Dvorech. Sál je schopen 
pojmout až 40-50 posluchačů a 
zájemce o výklad upoutá kom-
pletním multimediálním vybave-
ním, vzorky jednotlivých komodit 
odpadů, včetně toho, co se dá 
z nich vyrobit. Tyto pomůcky 
pomáhají v názorném výkladu 
a dokážou lépe vyobrazit téma-
ta, jako je problematika odpa-
dového hospodářství, ochrana 
životního prostředí, a mimo jiné 
představí každodenní činnost sa-
motné společnosti.

Při exkurzích se zájemci dozví 
zajímavé údaje o skládkování, se-
parování a třídění odpadů a vše o 

provozu Frýdecké skládky, a.s.
Pokud počasí dovolí, je ne-

dílnou a nejatraktivnější částí 
exkurze návštěva samotných 
provozů Frýdecké skládky. Na 
Panských Nových Dvorech je 
určitě nejrozlehlejší středisko 
Skládka, na kterém probíhá tr-
valé uskladnění odpadu a tvoří 
i vizuální dominantu celého 
areálu. Vystoupání po mnoho 
let budovaném návozu je pro 
mnohé zážitkem a napomá-
há v představě o obrovském 
množství materiálu, který je zde 
uskladněn. Návštěvou střediska 
kompostárny v Lískovci si účast-
níci udělají obrázek o středisku, 
které se zabývá nakládáním 
s biologicky rozložitelnými od-
pady, zpracováním, uskladně-
ním a finálním produktem, kte-
rým je certifikovaný kompost. 
Poslední zastávkou na exkurzi 
je obhlídka střediska Separace 
v Lískovci, kde dochází k finální-
mu třídění vysbíraného plastu a 
papíru. Zde dochází z větší části 
k ručnímu a poctivému separo-
vání plastu našimi pracovníky. 

Školícím střediskem projde 
ročně zhruba 1 000 lidí z nejrůz-
nějších organizací, spolků, klubů 
a škol. Cílem Frýdecké skládky, 
a.s. je, aby si lidé z naší školící 
místnosti odnesli informaci, co se 
děje s jejich vyhozeným odpadem. 

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. 

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“

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-
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. 

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 pečovatelských 
domů; ul. Fibichova – poblíž gym-
názia; ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

21. 10.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kříže; ul. 
Vršavec – u lesa; ul. Jeronýmova – u 
č. p. 394-399; Místek: ul. Beethove-
nova – na parkovišti; ul. Myslbekova 
– u rozvodny; ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

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

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, naproti domů 
č. p. 302–304

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

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

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

30. 10.
Lískovec: u hasičské zbrojnice,  
u hřbitova
Skalice: u kulturního domu, u 
kostela, u žampionárny
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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Nabídka na pronájem standardního
obecního bytu o velikosti 0+1

s dluhem po předchozím nájemci
Byt č.: 14 v domě čp. 158,
ul. Frýdlantská, k.ú. Místek

Dlužná částka po předchozím nájemci
je 20.000 Kč.

Prohlídka bytu je možná po telefonické
domluvě na č. 558 609 364 (558 609 363). 
Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem

o pronájem bytu do 22. 10. 2014 na 
OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208,

tel. 558 609 181.
Bližší informace a podmínky

pronájmu jsou uvedeny na stránkách 
www.frydekmistek.cz

Nabídka na pronájem standardního 
obecního bytu o velikosti 1+2

s dluhem po předchozím nájemci
Byt č.: 17 v domě čp. 689,
ul. Anenská, k.ú. Místek

Dlužná částka po předchozím nájemci
je 28.961 Kč.

Prohlídka bytu je možná po telefonické
domluvě na č. 558 609 364 (558 609 363).
Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem 

o pronájem bytu do 22. 10. 2014 na 
OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208,

tel. 558 609 181.
Bližší informace a podmínky

pronájmu jsou uvedeny na stránkách 
www.frydekmistek.cz

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. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 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 zastavě-
ná 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. 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 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad) 

nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
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

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. 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) 
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st .33 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2, (restaurace) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2

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:
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/

Dne 1. 11. 2014 v Lískovci a ve Skalici a dne 8. 11. 2014
v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelinkovicích bude probíhat sběr 

nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Nebezpečné
a velkoobjemové odpady od občanů odeberou zdarma

pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dne 1. 11. 2014

Skalice:
Záhoří – u žampionárny
 07:30 – 08:00
u kostela 08:10 – 08:40
u kultur. domu 08:50 – 09:20
Kamenec rozcestí 09:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 11:20 – 11:50

Lískovec:
u hřiště 12:20 – 12:50
u hasič. zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek 13:40 – 14:10

Dne 8. 11. 2014
Lysůvky:

ul. Pod Štandlem, bývalý auto-
bazar  07:30 – 08:00
u pana Šmída 08:10 – 08:40
u hřiště 08:50 – 09:20

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK
 09:30 – 10:00

Chlebovice:
u pana Martínka 10:10 – 10:40
bývalý obec. úřad 10:50 – 11:20
u transformátoru 12:00 – 12:30
myslivna 12:40 – 13:10

Zelinkovice:
AUTO HONDA – naproti byto-
vek 13:20 – 13:50

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, moni-
tory, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky, použité 

obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
v místních částech města Frýdku-Místku

Úřad práce ČR ve Frýdku-
-Místku organizuje ve středu 19. 
11. 2014 v 16 hodin, v zasedací 
místnosti č. 018, v budově Úřa-
du práce ČR, Na Poříčí 3510, 
seminář pro občany, kteří jsou 
ohroženi ztrátou zaměstnání a 
nemají v nejbližší době předpo-
klad rychlého nalezení nového 
zaměstnání.

Co se můžete dozvědět
na semináři:

• kdo může být uchazečem o 
zaměstnání

• možnost zařazení do eviden-

ce zájemců o zaměstnání 
(pro zaměstnané)

• kdy se přijít zaevidovat na 
úřad práce

• jak se zaevidovat na úřadu práce
• jaké dokumenty s sebou přinést
• podpora v nezaměstnanosti, 

její výše a délka vyplácení
• základní práva a povinnosti 

uchazeče o zaměstnání 
• co požadují zaměstnavatelé
• možnosti rekvalifikací
• možnosti hledání zaměstnání 

před podáním žádosti na úřa-
du práce

Seminář s informacemi pro občany
ohrožené ztrátou zaměstnání
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Starší minižákyně U13 na-
vázaly na výborné loňské vý-
sledky svých předchůdkyň a 
v prvních domácích zápasech 
si poradily se soupeřkami 
z Bruntálu.
BK Frýdek-Místek – SK Brun-

tál 49:29 a 78:45
Bačová 24, Krmaschková 24, 

Galušková 17, Radová 17, Baie-
rová 14, Rečková 6, Konečná 
5, Poledníková 5, Muráriková 4, 
Kaňoková M. 4, Bašová 4, Krač-
merová 2 a Muchová 2.

Trenér Ivo Částek doplnil 
vítězné zápasy pochvalným ko-
mentářem: „Úvodní zápasy nové 
sezony jsme proti houževnatě 
hrajícím soupeřkám odehráli do-
cela v pohodě. Naše holky pěk-
ně kombinovaly a hrály pro tým. 
Přechytračit obranu soupeře se 
jim dařilo, ale v zakončení ještě 
bylo vidět trochu zbrklosti a košů 
proto padlo méně.“

Svoje první dvě letošní střet-
nutí mají za sebou i ligové mlad-
ší minižákyně U14, které dosáh-
ly v souboji s ostravskými celky 

bilance 1:1. Na úvod sezóny je 
to dobrý výsledek, všichni budou 
sledovat, jak si povedou loňské 
účastnice mistrovství ČR v dal-
ších zápasech.

BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava B 73:53

Krmaschková 17, Maříková 
14, Bačová 10, Kuběnová 9, Zá-
topková 7, Riedelová 5, Vojkov-
ská 4, Mahdoňová 3, Ptáčníková 
a Martynková po 2.

BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava 46:93

Ručková 10, Kuběnová a 
Riedelová po 8, Bačová 5, Mar-
tynková 4, Zátopková 3, Ptáč-
níková, Nikola, Krmaschková a 
Vojkovská po 2.

V kategorii mužů má letos frý-
decko-místecký basketbalový klub 
dokonce dva týmy. Zatímco A tým 
na své první utkání teprve čeká, 
béčko má za sebou již dva ode-
hrané mistrovské zápasy. V tom 
druhém, domácím, zvítězilo.

BC Nový Jičín C – BK Frý-
dek-Místek B 111:43

BK Frýdek-Místek B – TJ Rož-

nov pod Radhoštěm 53:47
Družstvo žen přivítalo v prv-

ním mistrovském utkání těžkého 
soupeře z Krnova a po výbor-
ném výkonu zejména v útoku ho 

porazilo téměř dvacetibodovým 
rozdílem. 
BK Frýdek-Místek - TJ Loko-

motiva Krnov 76:57
Body: Bonková 12, Nogolová 

12, Čapatá 12, Džumelová 10, 
Lukácsová 9 (3x3b), Janošcová 
6, S. Schäferová 5, Ševčíková 3, 
M. Schäferová 3, Olejníková 2, 
Pěchuvková 2.  (kot)

Solidní výsledky na úvod basketbalové sezóny

TIME-OUT: Družstva starších minižákyň U13 s trenérem Ivo Částkem.  Foto: Gabriela Krmaschková

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 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.

Další kola maximálně vy-
rovnané FNL rozhodly o tom, 
že pozornost frýdecko-mís-
teckého klubu se musí zno-
vu soustředit na nižší patra 
tabulky, nikoliv pošilhávat po 
před pár týdny až neuvěřitel-
ně blízkých horních příčkách.

V domácím zápase diváci vi-
děli nemastný neslaný zápas z 
obou stran, ve kterém dominovaly 
obrany. Deset minut před poloča-
sem si překvapení v naší sestavě, 
ještě ne osmnáctiletý Hykel, při-
psal první druholigovou střelu na 
bránu, na gólovou radost si však 

Tomáš ještě musí počkat. Ale 
odehrál skvělý poločas. Ještě do 
konce první půle se diváci pobavili 
nad krásně střihnutými nůžkami 
hostujícího Jurči, ale bezbrankový 
stav se již nezměnil.

Varnsdorfu jsme nedali gól 
v minulé sezoně, a když se re-
cept na rozvlnění jeho sítě nena-
šel znovu, rozhodla branka hostí 
ze 79. minuty.

Se stejným výsledkem, a 
tedy s prázdnou, se valcíři vrátili 
také ze Sokolova a navíc přišli o 
útočníka Martina Matúše, který 
dostal čtvrtou žlutou kartu.

Jednogólové porážky fotbalistů
MFK F-M – FK VARNSDORF 0:1 (0:0)

FK BANÍK SOKOLOV – MFK F-M 1:0 (0:0)

V sobotu 20. září se konaly 
v Havířově první závody nové 
plavecké sezóny – 2. ročník 
Havířovské ceny v plavání. 
Závodů se zúčastnilo 184 zá-
vodníků z 14 českých a dvou 
polských plaveckých oddílů. 
Naši plavci se v této konkuren-

ci rozhodně neztratili a všichni 
si vybojovali umístění na stup-
ních vítězů. Závodů se bohužel 
nezúčastnili naši nejzkušenější 
plavci (Klárka a Šimon Ličma-
novi, Štepán Kaspar), snad 
rozšíří řady našich závodníků 
na dalších závodech.

Nejlépe si vedla tradičně Kar-
la Chlopčíková, která se umístila 
čtyřikrát na 3. místě (50M, 200PZ, 
50P a 50VZ) a dvakrát byla čtvrtá 
(100VZ, 100P). Nad její síly byly 
tentokrát obě její tradiční velké 
rivalky – Magdaléna Osadníková 
z Krnova a o rok starší Bibiana 
Kotzianová z Třince. 

Nejlepšího výsledku pro naše 
barvy dosáhla Vendula Janáč-
ková v disciplíně 50 metrů znak, 
kdy skončila druhá. V dalších dis-
ciplínách zůstalo u tradice třetích 
míst, které získala v disciplíně 
200 metrů prsa a 200 metrů VZ.

Nejmladším závodníkem na-
šeho týmu byla Katka Fuková 
(2005), která získala 3. místo v dis-
ciplíně 50 metrů motýlek a porazila 

dokonce 8 děvčat, která byla o rok 
starší. Jejich hlavní konkurentkou v 
ročníku je Pola Gibiec z Delfin Cie-
szyn, děvčata plavala tři stejné dis-
ciplíny a jejich minisouboj vyhrála 
Katka v poměru 2:1. 

Mezi chlapci dosáhl nejlepšího 
výsledku Matěj Pajtl, který vybojo-
val tři třetí místa v disciplínách 100 
metrů VZ, 50 metrů znak a 50 me-
trů VZ. Matěj soupeří již několik let 
s Jakubem Grycem z Bohumína, 
který byl tentokrát nad jeho síly, 
a s Daliborem Ottem z Frenštátu, 
kterého se mu podařilo porazit. 
Matěj tentokrát vynechal všechny 
prsové disciplíny. 

Specialistou na prsa je naopak 
Petr Mrázek, který se s radostí 
přihlásil na všechny tři vzdálenos-

ti v disciplíně Prsa (200, 100 a 50 
metrů). Petr obsadil třetí místa na 
200 metrů a na 50 metrů. 

Petr je ze stejného ročníku 
jako Jakub Laník, oba tedy zá-
vodili i s o rok staršími plavci. 
Přestože loni Kuba nezískal se 
stejně starými plavci ani jednu 
medaili, letos vybojoval 3. místo 
v disciplíně 50 metrů motýlek.

Na těchto závodech jsme 
mohli poprvé předvést na závo-
dech naše nové mikiny, plavky a 
šortky, všichni se v nich cítili velmi 
dobře. Děkujeme firmě LowellPro 
za ušití tohoto oblečení v rekordně 
krátkém čase. Všem našim plav-
cům děkujeme za reprezentaci 
oddílu a přejeme jim do dalších 
závodů hodně úspěchů.

Havířovská cena ve znamení třetích míst
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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

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

PRO DĚTI
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

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

Nová česká pohádka Jana Svěráka se spous-
tou dobrodružství, překvapivých situací, ale 
také laskavého humoru. Děj filmu, včetně 
známých a oblíbených písniček, které ve filmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. V hlavních rolích V. Dyk, T. Klus 
a Z. Piškula. ČR, pohádka, 2D, přístupný, 88 
min., vstupné 100 Kč. Rodinný/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 veverka 
Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který 
omylem narazí. Jejich svět je najednou krás-
nější. Plánují to největší přepadení v historii 
hlodavců. Jenže se k nim přichomýtne zby-
tek kamarádů z parku – přímo 13 milovníků 
oříšků, kteří jim situaci značně zkomplikují. 
Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je jen 
krycí místo pro lupiče. Kanada/Jižní Korea/
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 90 

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

Žena a její vztahy
20. 10., 17.00-19.30

přednáška Lenky Krejčí, terapeutky porad-
ny Spokojená žena

Cena 150 Kč, lenka@tanecduse.net, 
721 206 874

Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
21. 10., 19.00-20.00

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat 
ve zvukové lázni v blahodárných stavech 

mozkových vln alfa, theta a delta, při 
zvuku sady čtyř dešťových holí a dalších 

muzikoterapeutických nástrojů. Ocitnete se 
v bezbřehé a vše prostupující koupeli zvuků 

a stavech čirého slastného bytí.
michal@centrum-berkana.cz

Vstupné: 100 Kč 
Víkendový seminář Qigongu – technika 

meditace Velkého vozu
25. 10., 12:00
Cena: 2000 Kč

peter@centrum-berkana.cz, mob.: 724 773 861
Satsang – Meditační setkávání a sdílení 

pro veřejnost
31. 10., 17.00-20.00

Cena 50 Kč.
V ceně je čaj a program.

michal@centrum-berkana.cz, mob.: 607 881 376
Kurzy a cvičení od října:

Qi Gong, Mohenžoráro, Zpívání – zpěv 
harmonický a hlasová terapie, Toltécké 

magické pohyby

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
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-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-

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.

ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

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

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
21. 10. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI od 1-3 let
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
21. 10. PODZIM V PŘÍRODĚ

Zveme vás na workshop pro rodiče s dětmi 
pořádaný společnosti Eico, který bude za-
měřen na koloběh přírody. Začíná podzim, 
příroda se vybarvuje, všechno se mění. Za 
pomoci říkánek, pohybu a kreativní činnos-
ti s přírodními a recyklovanými materiály si 
ukážeme, jak se chovají zvířátka a rostliny v 
podzimním počasí. Co dělají a jak si hrají děti 
a dospělí. Začátek v 10 hodin.

30. 10. DEKORACE Z PROUTÍ
Ve čtvrtek si s dětmi uděláme pavučinu s pa-
voučkem. Veškerý materiál bude připraven v 
Broučcích. Začínáme v 10 hodin.

min., vstupné 80 Kč. Bijásek. Pro děti.
Ne 19. 10. v 19.00

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Pokračování kultovního snímku Sin City podle 
komiksové předlohy Franka Millera. USA, akč-
ní, 3D, 15+, titulky, 103 min., vstupné 120 Kč

Po 20. 10. v 19.00
Koleje osudu

C. Firth a N. Kidman v silném příběhu po-
msty a lásky. 80. léta minulého století. Eric 
Lomax je posedlý železnicemi a ve vlaku se 
náhodou seznámí se sympatickou sestřič-
kou Patti, začne s ní žít a ona zjišťuje, že je 
pronásledován drastickými vzpomínkami na 
své utrpení za války, v japonském pracov-
ním táboře v Singapuru (kde stavěl s ostatní-
mi vězni železnici). Austrálie/Velká Británie, 
životopisný/drama, 2D, 2013, režie: J. Tep-
litzky, 12+, titulky, 116 min., vstupné 100 Kč/ 
pro členy FK 80 Kč. Filmový klub.

Út 21. 10. v 19.00
Nejhledanější muž

Natočeno podle bestselleru Johna le Carré, 
spisovatele špionážních románů. Strhující 
napínavý thriller s hvězdným hereckým obsa-
zením (P. S. Hoffman, R. McAdams, V. Dafoe 
a další). V hamburské islámské komunitě se 
jedné noci objeví neznámý muž na pokraji 
smrti, který má u sebe sáček s 500 dolary a 
tajné informace o milionovém kontě v jedné 
soukromé bance. Je to terorista nebo oběť 
špinavých praktik mezinárodního zločinu? 
VB/USA, thriller, 2D, titulky, 121 min., vstup-
né 140 Kč/pro členy FK 120 Kč, Filmový klub.

St 22. 10. v 10.00
Díra u Hanušovic

Současný příběh mladé ženy, která karié-
ru učitelky vymění za práci v hospodě, ve 
které se scházejí všichni obyvatelé. Hlavní 
hrdinka (T. Vilhelmová) žije na statku se 
sestrou (L. Krobotová) a autoritativní matkou 
(J. Tesařová) a mezi několika místními ne-
perspektivními muži aktivně hledá životního 
partnera. Film vypráví také příběhy několika 
dalších obyvatel, jejichž osudy se vzájemně 
proplétají, a jeho děj je zasazen do horské 
vesnice kdesi v Jeseníkách… Režie M. Kro-
bot. ČR, načernalá komedie, 2D, 15+, 102 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

Pá 24. a Ne 26. 10. v 17.00
Škatuláci

Nový animák od tvůrců Koralíny a Normana 
a duchů. Mladý hrdina strávil většinu svého 
života v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vy-
chovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj 
potřebují pomoc, protože s jejich domovem 
to nevypadá zrovna nadějně… USA, ani-
movaný, 3D, přístupný, dabing, vstupné 150 
Kč/ děti do 15 let 130 Kč. Premiéra. Pro děti.

Pá 24. a Ne 26. 10. v 19.00
Díra u Hanušovic

Současný příběh mladé ženy, která kariéru 
učitelky vymění za práci v hospodě, ve které 
se scházejí všichni obyvatelé. Hlavní hrdinka 
(T. Vilhelmová) žije na statku se sestrou (L. 
Krobotová) a autoritativní matkou (J. Tesařo-
vá) a mezi několika místními neperspektivními 
muži aktivně hledá životního partnera. Film 
vypráví také příběhy několika dalších obyva-
tel, jejichž osudy se vzájemně proplétají, a 
jeho děj je zasazen do horské vesnice kdesi v 
Jeseníkách… Režie M. Krobot. ČR, načernalá 
komedie, 2D, 15+, 102 min., vstupné 90 Kč.

PRÁZDNINY, HURÁ DO KINA!
Po 27. – Út 28. 10. v 10.00

Pošťák Pat
Animovaná komedie podle britského seriálu, 
který zná každé dítě a každý rodič. Pošťá-
ka Pata čeká celovečerní dobrodružství v 
pěvecké talentové soutěži a jeho městečko 
navíc ohrožuje stovka robotů, kteří vypadají 
jako on. Ještě že má Freda, věrného kocou-
ra. Velká Británie, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 88 min. vstupné 90 Kč. Pro děti.

Po 27. a St 29. 10. v 15.00
Jak vycvičit draka 2

Nové pokračování, ve kterém se znovu vra-
címe do fantastického světa hrdinného Vikin-
ga Škyťáka a jeho věrného draka Bezzubky. 
Nerozlučné duo se musí postarat o mír na 
zemi a zachránit budoucnost lidí a draků před 
mocichtivým Dragem. USA, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 105 min., vstupné 110 Kč/ 
děti do 15 let 90 Kč. Pro děti.

Po 27. 10. v 17.00
Zloba – Královna černé magie

Tato novinka vypráví dosud nezpracovaný 

příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka 
z roku 1959 a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 
srdce proměnilo v kámen. V hlavní roli Angeli-
na Jolie. USA, fantasy/ rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 97 min., vstupné 80 Kč. Rodinný.

St 29. 10. v 10.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři

Proslulý letecký závodník Prášek se po 
poškození motoru vrhá ze světa leteckých 
závodů, do světa vzdušného boje s rozsáh-
lými lesními požáry, a tak spojí své síly se 
záchranářským a hasičským veteránem, 
vrtulníkem Strážcem Břitvou a jeho odváž-
ným týmem. Teprve nyní Prášek zjišťuje, co 
je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný 
hrdina. USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 84 min., vstupné 80 Kč. Pro děti.

Po 27. 10. v 19.00
Nick Cave: 20 000 dní nad Zemí

Dvacet čtyři hodin v životě hudebníka a me-
zinárodní kulturní ikony Nicka Cavea v doku-
mentu, který propojuje fikci s realitou. Sní-
mek přináší překvapivě přímočarý a intimní 
vhled do procesu umělecké tvorby, zkoumá 
lidskou identitu a je oslavou převratných 
schopností kreativního ducha. Velká Britá-
nie, dokument, 2D, 2014, režie: I. Forsyth a 
J. Pollard, 12+, titulky, 96 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč. Filmový klub.

St 29. 10. v 18.00
Lepší teď než nikdy

Romantická komedie s M. Douglasem a 
D. Keaton v hlavních rolích, od režiséra fil-
mů Když Harry potkal Sally, Misery nechce 
zemřít, Americký prezident, Druhá šance. 
USA, romantická komedie, 2D, titulky, 94 
min., vstupné 110 Kč. Dámská jízda.

Čt 30. 10. v 19.00
Co jsme komu udělali?

Čtyři svatby a dva na umření. Na životě je 
krásné, že se v něm nedá nic předem naplá-
novat. Například Verneuilovi si byli jistí tím, 
že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery 
provdají za výjimečné muže. A výsledek? Tím 
je kouzelná francouzská komedie Co jsme 
komu udělali? Francie, komedie, 2D, 12+, 
titulky, 97 min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

Pá 31. 10. v 17.00
Útěk z planety Země

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli 
jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří 
mají dokonce svého národního hrdinu? Je 
jím astronaut Scorch Supernova, expert na 
nebezpečné záchranné mise, u kterých mu 
nenápadně pomáhá jeho super inteligentní 
bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí 
volání SOS z obávané temné planety Země, 
Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc 
neznámému světu v hlubinách vesmíru. 
USA/ Kanada, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 89 min., vstupné 100 Kč. Pro děti.

Pá 31. 10. v 19.00
Intimity

Nový romantický film, složený ze sedmi pří-
běhů o lásce, které se vzájemně prolínají. 
Zamilované páry nám nechávají nahlédnout 
do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy 
řeší určitý citový milostný problém úměrný je-
jich věku a povaze. Všechny příběhy dospějí 
k řešení, které může přinést pozitivní naději 
do budoucnosti. Je to vlastně jeden příběh 
lásky na pozadí času vyměřeného pro jeden 
lidský život. ČR, romantická komedie, 2D, 
12+, 104 min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

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.

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)
Volavky – fotografie Jaroslava Pešata

od 15. října



14 Říjen 2014Programová nabídka

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.

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

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.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
maximálně 8 dětí. Vycházíme z principů Mon-
tessori pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývojové po-
třeby. Mají možnost svobodné volby činností, 
které jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti a 
zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i v pondělí 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 objevovat svět. Součás-
tí Montessori pracovny jsou i aktivity praktic-
kého života, do kterých spadá péče o sebe, 
své okolí a společnost a rozvíjení sociálních 
vztahů. Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pracov-
ny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s 
Montessori pomůckami a materiálem. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktického 
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 dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

Malí muzikanti
Kurz pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj 
hudebního vnímání a hudebních schopností 
dítěte. Za použití zpívaných a reprodukova-
ných říkánek a písniček rozvíjíme rytmické a 
hudební vnímání dítěte. Rozvíjíme jeho do-
vednost zpěvu a intonace, řečové schopnos-
ti a jazykové dovednosti. Pracujeme s jed-
noduchými Orffovými nástroji (dřívka, triangl, 
rolničky apod.). Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: čtvrtek 10.30 - 11.30 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, taneční 
styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vogue, Dan-
cehall, locking, progressive. Taneční KURZY: 
Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy jsou rozdě-
leny zvlášť pro děti (8-11 let), juniory (12-15 let) 
a dospělé (15 let a více). Taneční 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
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 pohádko-
vých soutěží a písniček. Poté se broučci ode-
berou hledat zimní potravu v lampiónovém 
průvodu, který povede OBR. Lampiónky si 
děti donesou z domova. Pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Koráb. Vstupné: 60 Kč

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
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. 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

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

Pro děti
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
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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 sebevyjá-
dření?… Arteterapeutická setkání by mohla 
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

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-

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

17. 10. pátek SUMMER OPEN NIGHT VOL. 5
CLUBOVÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ MEGA-
ÚSPĚŠNÉ PÁRTY ZAMĚŘENÉ NA SOU-
ČASNOU TANEČNÍ MUZIKU
18. 10. sobota NO!SE
DRUM AND BASS PARTY! SPECIAL 
GUEST
22. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
24. 10. pátek VYPSANÁ FIXA

PŘED NÁMA HRAJEME MY TOUR 2014, 
TURNÉ K VÝROČÍ 20 LET KAPELY!!!!
25. 10. sobota TRAKTOR & ROCKOTÉKA
KONCERT ČESKÉ ROCKOVÉ STÁLICE, 
AFTERPARTY ROCKOTÉKA
29. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
31. 10. pátek MIDILIDI & ČOKOVOKO
MIDILIDI POPRVÉ VE STOUNU!! SUP-
PORT: ČOKOVOKO!

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 jedna z 
největších výzev a radostí světa. Bez tvoři-
vosti není nic. Vůbec nic.“ Jan Kaplický
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 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.

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
Aktuální výstava:

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

střední Ameriky. 
Do 31. října.

17. 10. (pá) od 20h – ProPOLICE
Koncert Police and Sting cover band tento-
kráte v nové sestavě: Dan ŠTENCL – kyta-
ra, zpěv; René PYŠKO – baskytara, zpěv; 
Michal SMOLAN – klávesy, zpěv; Dan FUR-
MÁNEK – kytara, zpěv; Martin ŠIMEK – bicí
20. 10. (úterý) od 18h – Václav FAJFR & hosté
Benefiční večer s ostravským harmonikářem 
Václavem Fajfrem a jeho hosty v rámci Be-
nefičního tour pro Dětskou hematoonkologii 
FN v Ostravě.
25. 10. (so) od 18h – OctoBEERfest u Arnošta
Kharl a Johan opět po roční odmlce ve F-M! 
Tradiční slavnosti piva, jídla, srandy a jódlo-
vání... Svoje vlastní tupláky, stylové převleky 
a bavorské doplňky si vezměte s sebou, neb 
na vás čeká spousta pivních lahůdek, soutě-
ží a zábavy! Zábavný program od 18 h. 
30. 10. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců „čundrácké“ muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. VSTUP ZDARMA.

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…
16.-19. 10. – prodloužený podzimní jógo-
vý víkend na Morávce, tentokrát na téma
TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO BYTÍ POHLEDEM 
JÓGY A NÁZORY ŠVÝCARSKÉ LÉKAŘKY 
E. K. ROSSOVÉ (oceněné 20 doktoráty HC)
Životem prověřené názory světové lékařské 

kapacity E. K. Rossové, autorky desítek 
knih přeložených do 25 světových jazyků, 

zkonfrontujeme pohledem morálního 
kodexu prvních dvou stupňů Rádža jógy. 

Filozofické úvahy s podtextem praktických 
rad doporučovaných k provádění v dalším 

životě s cílem získat radost a štěstí na další 
cestě bytí. Seminář je vhodný pro pokročilé, 
středně pokročilé i účastníky, kteří se s pro-

blematikou setkávají poprvé.
31. 10. – ČAJ O PÁTÉ, na téma PRVNÍM 
ZÁKONEM VESMÍRU JE LÁSKA. Nad šál-
kem čaje si v kruhu přátel budeme povídat, 
cítit, vnímat a prožívat nejkrásnější téma, 

jaké si vůbec můžeme představit.
21.-23. 11. – ŽENA, ZDRAVÍ, MLÁDÍ, 
KRÁSA – víkendový seminář pro ženy. 

Chcete žít dlouho, být zdravá, hezká a šťast-
ná? Náš zdravotní stav – nemoc nebo zdraví 
– je odpovědí na život, jak jej dnes a denně 

prožíváme. Nepotřebujeme ani tak kosmetic-
ký salon, jako spíše pozitivní přístup k živo-

tu. Naučit se odpočívat v relaxaci, protáhnout 
si své tělo, i když může mít nějaké to kilo 

navíc, najít správný přístup ke stravování. To 
vše vám nabídneme v technikách, které jsou 
vyzkoušené a fungují. Neslibujeme vám, že 

omládnete, ale s naší pomocí dokážeme 
zpomalit vaše stárnutí.

12.-14. 12. – TAJEMSTVÍ A ALCHYMIE 
JANTER – výstava obrazů Lenky Kovalové.
Obrazy odkrývají informace, které znali dáv-
ní mistři, a z jejich působení může čerpat i 
člověk dnešní doby. Obrazce janter dokáží 
stáhnout naše vědomí z vnějšího světa ke 
světu vnitřnímu, vytvářejí řád a harmonii.

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | Místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tradiční zá-
kladní kurzy lyžování pro děti z mateřských škol 
(od 4 let). Lyžařský výcvik pro předškoláky je ve-
den zkušenými instruktory. Těm, kteří budou na 
lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima zábava, 
ze které nemusí mít vůbec strach. Začátečníci si 
osvojí základy lyžování i samotnou jízdu na lyžař-
ském vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl a 
naučí se novým prvkům. Děti budou rozděleny 
do družstev. Každé družstvo má svého lyžařské-
ho instruktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů na školní 
rok 2014/2015 najdete na www.klicfm.cz.

Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě.

NOVÉ KURZY
20. 10.

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Naučíte se základy práce s hlínou, točení na 
kruhu, vyzkoušíte si odlévání do forem a své 
výrobky si v poslední lekci naglazujete. 
Vlastními výrobky můžete například potěšit 
své blízké o Vánocích, jistě ocení originální a 
netradiční dárek. Cena: 550 Kč/5 lekcí (1lekce: 
120 minut). Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin. 
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@klicfm.cz

AKCE 
22.10.

ATELIÉR DEA | KOUZLO LAMPY 
Z HEDVÁBÍ

Chcete si zpříjemnit podzimní večery efektní 
lampou? Přijďte si vyrobit lampu z hedvábí. 
Ukážeme si, jak malovat na hedvábí a poslé-
ze si z něj vyrobit stínítko pomocí laminovací 
fólie. Stínítko pak zasuneme do připrave-
ných keramických stojánků. Věk: 14 – 90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin. Cena: 250 
Kč. Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@klicfm.cz

27.10
VÝLET DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ | 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
První den podzimních prázdnin můžete strávit 
s námi. Zaručujeme, že nudit se rozhodně ne-
budete. Čeká vás cesta vlakem do Valašské-
ho Meziříčí, návštěva hvězdárny, kde se do-
zvíte spoustu zajímavého o našem vesmíru, a 
pro všechny odvážné je připraveno Muzeum 
valašských strašidel, kde se můžete potkat s 
Vodníkem ze Zuberských mokřin nebo s šes-
timetrovým drakem z Velkých Karlovic. Věk: 
7 – 15 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 8:00hodin | návrat: 
ČD FM 17 hodin. Cena: 220 Kč. Informace: 
Martina Fatrdlová | Telefon: 558 111 766, 736 
150 088 | E-mail: martina@klicfm.cz

29. 10.
80 LET HORSKÉ SLUŽBY |

OBJEVUJEME A POZNÁVÁME
Tentokrát se vypravíme do Frýdlantu nad 
Ostravicí, kde najdeme dům Horské služby 
pro oblast Beskydy. HS byla založena v roce 
1934 a slaví v letošním roce 80 let. Pojďme 
se tedy seznámit s jejím posláním a úkoly, 
podívat se na techniku a materiál, který po-
užívají její členové při záchranných a pátra-
cích akcích v horských terénech. Věk: 6 – 15 
let. Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 8:00 - 16:00 hodin | hlí-
dání dětí od 6.30 hodin. Cena: 230 Kč. Infor-
mace: Pavla Chrobáková | Telefon: 732 646 
127, 558 111 749 | E-mail: pavla@klicfm.cz

1. 11.
DOBROTY V SOBOTY |
KOLÁČOVÉ DOBROTY

Koláče bývají spojené s posvícením, slav-
nostmi či významnými okamžiky v životě. 
Přijďte s námi strávit jeden nevšední den 
v kořením, povidly a tvarohem provoněné 
kuchyni a užijte si podzimní dopoledne s 
kamarády. Upečeme si valašský frgál, sva-
tební koláčky a irský Apple crumble neboli 
jablkový drobenkový koláč. Věk: 6 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 80 Kč. 
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 558 111 
766, 736 150 088 | E-mail: martina@klicfm.cz
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Angličtina
Mgr. Teichmannová

tel.: 605 319 547
www.goodmorning.cz

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte
603 249 743

Poliklinika-Místek,
zubní oddělení:

PŘIJÍMÁMEPŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTYNOVÉ PACIENTY

MDDr. Polák,
MUDr. Drobischová 
tel.: 558 900 173

zubní specialisté
Litovchenko Olexandr

a Fesenko Oxana 
tel.: 558 900 389

a 558 900 129


