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Vedení města se rozhod-
lo, že bude přímo v terénu 
spolu se zástupci jednot-
livých odborů magistrátu 
sbírat podněty občanů, mo-
nitorovat problémy a poku-
sí se u některých o co nej-
rychlejší řešení. Premiérově 
společně vyrazili na sídliště 
Riviéra.

Výprava začala u Kina 
Petra Bezruče, o jehož dalším 
osudu vedení města rozho-
duje ve spolupráci s Českou 
komorou architektů. „To je 
samozřejmě strategická zále-
žitost celého sídliště, vlastně 
i celého města, ale dnes jsme 
chtěli spíše odhalit co nej-
více drobnějších věcí, které 
můžeme okamžitě napravit 
nebo ihned začít zjišťovat 
možnosti, jak můžeme danou 
lokalitu nějakým způsobem 
posunout,“ vysvětlil primá-
tor Michal Pobucký, kterého 
se nebáli oslovit zdejší bez-
domovci, ale nikoliv s kon-
krétním problémem, ale bez 

okolků s žádostí o finanční 
obnos. „A proč nepracujete?“ 
otázal se primátor. „Či bych 
u toho pásu vydržel, se svý-
ma zádama?“ dočkal se re-
akce primátor Pobucký, jenž 
alespoň odkázal na možnost 
pomoci formou některé ze 
sociálních služeb. „Kdo chce, 
tomu pomůžeme. Faktem 
ale je, že některým prostě 
život na ulici vyhovuje víc,“ 
podotkl k problematice bez-
domovců Libor Koval. Radní 
nicméně usoudili, že by moh-
ly být zrušeny některé beto-
nové sídlištní prvky, které už 
neplní svou funkci a naopak 
je k posezení využívají právě 
lidé bez domova. „Válejí se tu 
a pijí na veřejnosti,“ potvrzo-
vali i občané, kteří se dali se 
zástupci města do řeči.

Plný notýsek poznámek 
si odnesl především vedoucí 
odboru životního prostředí 
Jaroslav Zezula, například 
na vyšlapané chodníčky, ne-
upravenou zeleň sloužící jako 

NA SÍDLIŠTI RIVIÉRA: Některé asfaltové plochy už neslouží původnímu účelu. 
 Foto: Petr Pavelka

Radní v terénu: Blíže problémům, blíže občanům

Statutární město Frý-
dek-Místek se zapojilo 
do celosvětově pořáda-
ných kampaní zaměře-
ných na boj proti chudobě. 
Při této příležitosti uspo-
řádalo již tradiční „Týden 
chudoby“, který nabídl za-
jímavý program pro širo-
kou veřejnost i pro osoby 
chudobou zasažené. 

Na Týden chudoby od 12. 
do 15. října jako by chtělo 
upozornit i počasí, výrazným 
ochlazením, které v pon-
dělí například zapříčinilo, 
že na Antoníčkově náměstí 
v Místku, kde byla rozdává-
na teplá polévka a hygienické 
balíčky, přišlo méně bezdo-
movců, než bylo očekáváno. 
Aspoň nebyl problém, když si 

chtěl někdo přidat. „Chudoba 
u nás neznamená ohrožení 
na životě, ale smyslem nejen 
této akce je ukázat veřejnosti, 
že jsou mezi námi lidé, kteří 
potřebují naši pomoc,“ zdů-
raznil zastupitel Libor Koval, 
který má svěřenou sociální 
oblast. V pondělí proběhlo 
také tradiční bezplatné stří-
hání pro sociálně slabé obča-
ny v Adře, zapojoval se také 
Český červený kříž a další 
organizace. Na úterý bylo 
připraveno promítání filmu 
Láska v hrobě v kině Vlast, 
a to za symbolické vstupné – 
jeden pár ponožek. Řada dal-
ších akcí měla naplánováno 
vyvrcholení ve čtvrtek v are-
álu Sokolík, kde byl na pro-
gramu turnaj v šipkách pro 
uživatele azylových domů 
a večerní program s poseze-
ním u ohně, ke kterému byla 
zvána i veřejnost.  (pp)

Vážení občané,
v úterý 20. října znovu zasedne frýdecko-místecké zastu-

pitelstvo, které se mimořádně sejde v prostorách Gaudia Frý-
dek-Místek s. r. o. na Revoluční ulici, protože hlavním bodem 
programu bude přijetí závazku města spolufinancovat projekt 
„SRDCE“ a rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace tomuto 
subjektu. Zastupitelé budou mít možnost půlhodinovou pro-
hlídkou místa samotného lépe poznat prostředí, kterého se 
rozhodnutí týká.

Se zástupci tohoto soukromého subjektu, který provozuje 
léčebnu dlouhodobě nemocných, jsme se setkali po minu-
lém zasedání zastupitelstva a požadovali jsme více informací 
k projektu a především dlouhodobějších garancí, že bude tato 
zdravotní péče poskytována ve stávajícím rozsahu. Nyní bude 
znovu na zastupitelích, jak se k příspěvku na rekonstrukci bu-
dovy, která není v majetku města, postaví.  Michal Pobucký

„přírodní WC“ či přerostlé 
keře, které nepřispívají k bez-
pečnosti lokality. Jednotlivé 
odbory se také budou zabývat 
dnes už nevyužívanými kle-
páči nebo sušáky i některý-
mi dalšími přežitými prvky 
sídliště. „Některé tyto prvky 
jsou už dnes oprávněně brány 
jen jako překážka v terénu, 

ale bude naší snahou veškerá 
taková odstranění konzulto-
vat s lidmi, kteří tu žijí,“ ujistil 
náměstek primátora Jiří Kaj-
zar, který si chce do budoucna 
pohlídat sjednocení městské-
ho mobiliáře a typů veřejné-
ho osvětlení. Radní v terénu 

zkoumali i dostupnost dět-
ských hřišť a v některých 
částech sídliště budou navr-
ženy úpravy, zejména starých 
asfaltových ploch. Uvažuje se 
také o tom, jak podpořit obča-
ny, kteří před svými domovy 
udržují předzahrádky.  (pp)

Týden chudoby ve Frýdku-Místku
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Jsme tu jako ve vy-
hnanství, kolonie Frýd-
ku-Místku, není tu ob-
chod, není pošta, málo 
laviček, u nás se neza-
metá, nehrabe listí, vše 
si musíme uklízet sami, 
máme tu „jen“ tu MHD 
zdarma… I na takové 
nespokojené názory mu-
seli reagovat zástupci frý-
decko-místecké radnice 
v čele s náměstkem pri-
mátora Jiřím Kajzarem 
na setkání s občany.

„Tady to vypadá, jako by 
ve Skalici nebylo nic pozi-
tivního a všechno se dělalo 
špatně. Ale byl jsem tady 
na oslavách založení obce 
a tam byla nálada rozhodně 
jiná. Je skutečností, že lidé 
se do Skalice stěhují, staví 
se tu nové domy, takže to 
nebude zase až tak špat-
né. Samozřejmě radnice 
nepřinutí poštu, aby tady 
fungovala, když se jí to ne-
vyplatí, nezařídí ani žádný 
obchod nebo službu, která 
se tady neuživí,“ reagoval 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který místním vy-
světlil představu radnice 
o tom, jak by měly místní 
osadní výbory získat větší 
pravomoci při rozhodování 

o tom, kam budou v které 
okrajové části nasměrová-
ny finance. „Osadní výbor 
je nejnižší článek v samo-
správné demokracii, pro-
středek pro komunikaci 
se zvolenou samosprávou. 
Jednotlivým osadním vý-
borům vyčleníme podle 
určitých kritérií finanční 
objem, o kterém si sami 
rozhodnou, kam jej nasmě-
řují. Chceme plnit přání 
občanů a předpokládáme, 
že osadní výbor na svých 
jednáních, v přímém sty-
ku s místními obyvateli 
i třeba formou anket, bude 
schopen stanovit prioritní 
akce, které budeme reali-
zovat.“

„Jde o to, aby občané 
rozhodovali o svém pro-
středí a více se s jednotli-
vými investičními akcemi 
ztotožňovali. Očekáváme 
větší pocit sounáležitosti, 
spokojenost s tím, že mo-
hou ovlivňovat, co se u nich 
děje,“ říká primátor Michal 
Pobucký. „Větší investiční 
akce jsou samozřejmě ob-
saženy v zásobnících akcí 
i programovém prohlášení, 
které je průřezem progra-
mů nejsilnější politických 
stran v městských částech, 

Skalici chybí obchod i pošta

HOVORY S OBČANY: Náměstek primátora Jiří Kajzar Skaličanům přednesl nabídku, 
jak mohou více ovlivňovat dění ve své místní části.  Foto: Petr Pavelka

ale nabízíme osadním vý-
borům rozhodovat o těch 
menších částkách, napří-
klad která komunikace 
u nich se má opravit prio-
ritně a podobně,“ vysvětlil 
Libor Koval.

Mezi konkrétními pod-
něty, které chtěli Skaliča-
né na setkání probrat, byla 
například problematika 
zřízení přechodu pro chod-
ce u kostela v návaznosti 
na úpravy prostranství 
před kostelem, za něž ob-
čané poděkovali. 

 (pokračování na str. 3)

Průjezd Lískovcem, 
jednou z místních částí 
Frýdku-Místku, je rok 
od roku příjemnější. Měs-
to investuje do oprav ko-
munikací a nezapomíná 
ani na bezpečnost chodců, 
pro které buduje zcela 
nový chodník. 

Opravy komunikací 
a výstavba chodníku byly 
zahájeny v loňském roce. 
Opravou již prošla silnice 
vedoucí k prameni v Hájku 
a také úsek od krajské sil-
nice po kulturní dům. Letos 
byl nový asfaltový koberec 
položen v úseku od kultur-
ního domu po transformá-
tor. Podél opravené komu-
nikace vznikl také nový 
chodník, přičemž jeho 
vybudování předcházelo 
zdlouhavé jednání s někte-
rými občany o uvolnění po-
zemků pro jeho výstavbu. 
Město opravilo také chod-
ník podél části hlavní kraj-
ské komunikace, na které 
byl letos s přispěním Nada-
ce ČEZ nasvětlen přechod 
pro chodce. Pracovalo se 
také na výstavbě nového 

autobusového zálivu napro-
ti požární zbrojnice, jehož 
účelem je zvýšit plynulost 
dopravy v tomto úseku, 
a opraveny byly některé 
vedlejší ulice v Lískovci, 
například v okolí základ-
ní školy nebo kapličky. 
V nejbližších dnech se bude 
pracovat také na opravě 
komunikace vedoucí k ro-
dinným domům u výpa-
dovky na Řepiště. Celkové 
náklady výše jmenovaných 
akcí činí téměř 10,5 milio-
nu korun. 

„Úpravy Lískovce budou 
pokračovat i v příštím roce. 
V současné době se zpraco-
vává projektová dokumen-
tace na výstavbu chodníku 
od transformátoru po hřbi-
tov. Termín realizace se 
bude z velké části odvíjet 
od majetkového vypořádání 
s majiteli pozemků, kterými 
má nový chodník vést,“ řekl 
náměstek primátora Karel 
Deutscher s tím, že po vý-
stavbě chodníku by měla 
být v tomto úseku opravena 
také místní komunikace. 

Město opravuje komunikace v Lískovci

NOVÝ ZÁLIV: V Lískovci přibyly investice za deset mili-
onů korun, na které dlouhé roky občané čekali. 
 Foto: Petr Pavelka

„Postavení osadních vý-
borů upravuje zákon o ob-
cích č. 128/2000 Sb. velmi 
stručně, (§§ 120 a 121). 
Členem osadního výbo-
ru se může stát jen občan, 
který je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v té části obce, 
pro kterou je osadní výbor 
zřízen. Z řad těchto členů 
volí zastupitelstvo předsedu 
osadního výboru. Hlavní 
činností osadního výboru 
je právo předkládat návrhy 
týkající se rozvoje dané 
části obce a rozpočtu obce, 
vyjadřovat se k návrhům tý-
kajících se dané části obce 
a vyjadřovat se k připomín-
kám a podnětům předkláda-
ným občany obce, kteří jsou 
hlášeni k trvalému pobytu 
v dané části obce. Každá 
místní část města Frýdku-
-Místku má svůj osadní 
výbor a každý osadní výbor 
má svého „patrona“ z řad 
uvolněných členů zastupi-
telstva. Na pravidelných 
schůzkách jsou společně, 
zpravidla za účasti vedou-
cích odborů a zástupců 
městských společností, pro-
bírány jednotlivé připomín-
ky, podněty, návrhy i kriti-
ky z řad občanů dané místní 
části města. Osadní výbory 
jsou tedy pomocníky orgá-
nů města a prostředníkem 
mezi těmito orgány a obča-
ny dané místní části měs-
ta. Orgány města tak mají 
možnost pružně reagovat 
na potřeby občanů místních 
částí města. Ve Frýdku-
-Místku je spolupráce osad-
ních výborů s orgány města 
dlouhodobě na velmi dobré 
úrovni.“

Ivan Vrba
za klub KSČM

„Jedním ze základních 
a neměnných cílů Zastu-
pitelstva města Frýdku-
-Místku by měla patřit 
podpora osadních výborů 
tam, kde mají smysl a kde 
o jejich vznik občané jeví 
zájem. 

Jedná se totiž o jedi-
nečný informační kanál, 
přes který mohou občané 
jednotně sdělovat a pro-
sazovat potřeby týkající 
se té časti města, ve které 
žijí. Poté se jedná o uce-
lený seznam potřeb, a ne 
o požadavky jednotlivců, 
které se nemusí shodovat 
s požadavky většiny.

Například osadní vý-
bor v Chlebovicích je ur-
čitě výborným nástrojem 
ve snaze zrušit výstavbu 
obalovny a také přes něj 
občané mohou komuni-
kovat s vedením města, 
které slíbilo, že se bude 
maximálně snažit pomoct 
zabránit stavbě tohoto ne-
žádoucího objektu.

Díky osadním výbo-
rům je také možné efek-
tivně plánovat investice. 
Důkazem, že osadní vý-
bory komunikují své po-
žadavky s magistrátem, 
je například postupná 
oprava cesty v Lískovci, 
výstavba autobusového 
zálivu ve Skalici a po-
dobně.

Závěrem řečeno, osad-
ní výbory mají své opod-
statnění i smysl a zastu-
pitelé za hnutí ANO jsou 
připraveni k otevřené 
diskuzi a podpoře těchto 
neméně důležitých částí 
města.“

Jakub Míček
za Hnutí ANO

Téma: Činnost osadních výborů
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Město Frýdek-Místek 
ve spolupráci s vyznava-
či skateboardů, in-line 
bruslí i bikery stále hle-
dá nejvhodnější lokalitu 
pro výstavbu skateparku. 
Protože prioritou je pře-
devším dobrá dostupnost, 
možnosti se stále zužují.

„Prověřovali jsme ně-
kolik tipů a vedli i vlastní 
jednání. Nedohodli jsme se 
s majitelem areálu Sokolík, 
zjišťovali jsme možnosti 
areálů ve Stovkách i Sle-
zanu, také cvičiště u bý-
valého hornického učiliště, 

ale neuspěli jsme. Lokality 
se už tak značně omezily 
a kromě určitých možnos-
tí na Olešné zkoumáme 
ještě pozemky u řeky, kde 
probíhá výcvik psů. Nej-
schůdnější a nejrychleji 
realizovatelná je ale znovu 
varianta pod estakádou, od-
kud byl před lety areál ska-
teparku přemístěn. Most už 
je opravený, na plochu by 
nepršelo ani nic nepadalo,“ 
shrnul náměstek primátora 
Pavel Machala.

Radnice bude pokra-
čovat v konzultacích se 

zástupci těchto sportů, ale 
chce již co nejdřív přijmout 
definitivní rozhodnutí, ja-
kým směrem upnout další 
snažení. Pod estakádou by 
nemohl vzniknout klasický 
betonový skatepark, pro-
tože podmínkou využití 
plochy je možný přístup 
k spodní části estakády. 
Jako reálnější se jeví model 
„skate plaza“, kde překáž-
ky imitují především měst-
ský mobiliář jako zábradlí 
či schody. Nechyběly by 
ale ani přenosné překážky 
a rampy.  (pp)

Skalici chybí obchod i pošta
 (pokračování ze str. 2)
„Přechod pro chodce 

u kostela byl prověřován 
Policií ČR a právě proto, 
že je to místo nepřehled-
né, kde skutečně není vi-
dět, přechod neschválila. 
Přechody vzbuzují falešné 
bezpečí, ale když jej řidič 
nevidí, nemůže plnit svou 
funkci. Souhlas policie je 
nutný a ta jej dává naopak 
na místech bezpečných,“ 
osvětlil vedoucí odboru 
dopravy a služeb Miro-
slav Hronovský s tím, 
že schůdnější je značka 
informující o zvýšeném 
pohybu chodců nebo dětí. 

Dále si místní stěžovali, že 
„o víkendu Skalicí projíždí 
osmnáctka, kdy není šance 
vůbec nastoupit, proto-
že autobus je plný turistů 
na Visalaje“. „O tom pro-
blému víme, hledáme způ-
soby, jak to vyřešit. Bude-
me se snažit, aby doprava 
byla o víkendu dostupná 
a pro místní to nebyla lo-
terie, jestli se do autobusu 
dostanou nebo ne. K 13. 
12. se mění jízdní řády, 
dříve s tím nic nenadělá-
me, musíme změny dělat 
v celorepublikových ter-
mínech,“ reagoval Miro-
slav Hronovský.  (pp)

KAM S NÍM?: U skateparku se stále řeší nerudovská 
otázka.  Foto: Petr Pavelka

Místo pro skatepark se stále hledá

Za letošním teplotně 
mimořádně vydařeným 
létem se zavřela voda, 
takže Aquapark Olešná 
mohl bilancovat. Čísla 
návštěvnosti byla rekord-
ní a kromě počasí k tomu 
přispěly i vydařené akce.

V červenci již potřetí 
zaujala oblíbená akce „Za-
chraň si své dítě“, jejímž 
cílem bylo ve spolupráci 
s vodní záchrannou služ-
bou Frýdek-Místek naučit 
děti i dospělé vytáhnout 
tonoucího z vody nebo 
si vyzkoušet resuscitaci 
na figuríně dospělého či 
dítěte. Navázaly „Vodní 
sporty Frýdek-Místek“, 
které měly velký úspěch 

u dětí, protože se mohly 
zdokonalit v plavání, ale 
také si vyzkoušet aquaae-
robik nebo kajaky. Měsíc 
srpen odstartoval „Dětský 
den Lumpíkov,“ kde nej-
větším tahákem bezesporu 
byla airsoftová střelnice, 
ve které si mohli zájemci 
vyzkoušet střelbu na terč 
z různých typů zbraní, 
a poslední akce s názvem 
„Ukončení letní sezóny“ se 
konala v neděli 30. srpna. 
V tento den byli odměně-
ni autoři dvou nejlepších 
videí z velké prázdninové 
soutěže „Natoč nejlepší 
GoPro video z aquaparku 
Olešná“. Pro všechny spor-
tovní nadšence byly kaž-

dou letní neděli pořádány 
turnaje dvojic v beach 
volejbale, nohejbale, nebo 
petanque.

„V této sezóně Letní 
aquapark Olešná navštívi-
lo neuvěřitelných bezmála 
90 tisíc osob. I autokemp 
Olešná se může pochlubit 
rekordní návštěvností. Od-
počinulo si u nás asi osm 
tisíc klientů, přibližně 150 
psů a 140 koček. Na všech-
ny se znovu těšíme v příš-
tím roce, ale věříme, že 
i ve zbytku roku tohoto si 
k nám lidé najdou cestu 
na krytý aquapark,“ uza-
vřela bilancování vedou-
cí aquparku Olešná Jana 
Adamczyk Vicherová. (pp)

Městská policie ve 
Frýdku-Místku láká do 
svých řad nové stráž-
níky. Jejich nábor za-
hájila v těchto dnech. 
Přihláška, podmínky 
přijetí i kritéria pro spl-
nění fyzických testů jsou 
zveřejněny na webo-
vých stránkách města. 
Do konce roku by mohlo 
u městské policie najít 
práci až dvanáct lidí. 

„Již delší dobu máme 
podstav strážníků a od No-
vého roku navíc odejdou 
od městské policie tři 
zkušení strážníci, pro-
tože nesplňují zákonem 
stanovené středoškolské 
vzdělání ukončené ma-
turitou. Každoročně se 
musíme vyrovnat také 
s přirozenou f luktuací, 
kdy někteří strážníci pře-
chází k Policii ČR nebo 
končí zcela. U městské 

policie je nyní zaměstná-
no šedesát šest lidí, z toho 
je padesát devět strážníků 
a výpadek i dvou nebo 
tří z nich je velmi znát,“ 
přiblížil důvody náboru 
strážníků ředitel městské 
policie Milan Sněhota 
s tím, že strážníci působí 
nejen na území města, ale 
v rámci veřejnoprávních 
smluv vykonávají hlídko-
vou činnost také v Pasko-
vě a Sviadnově. 

Zájemci o práci u měst-
ské policie se mohou hlásit 
již nyní. Konečný termín 
náboru stanoven není, a to 
i s ohledem na skutečnost, 
že ne všichni zájemci jsou 
schopni splnit fyzické 
a psychologické testy. Pro-
blémem je zejména fyzická 
zdatnost. Z deseti zájemců 
o práci strážníka splní fy-
zické testy v průměru pou-
ze tři a ti ještě musejí projít 

i testy psychologickými.  
Nutno také dodat, že u fy-
zických testů jsou úspěš-
nější ženy.

Strážníkům město na-
bízí zajímavé profesní 
uplatnění za odpovídající 
finanční ohodnocení, ale 
také zaměstnanecké bene-
fity – včetně stravenek, ri-
zikový příplatek vyplácený 
měsíčně, kvalitní pracov-
ně-lékařskou péči a dovole-
nou v délce pěti týdnů. 

Cílem navýšení počtu 
strážníků je posílit hlíd-
kovou službu a přispět 
ke zvýšení pocitu bezpečí 
u občanů města. Ve větší 
míře by se městská policie 
chtěla zaměřit na vandalis-
mus, který je často spojený 
se znečišťováním veřejné-
ho prostranství a ničením 
soukromého i veřejného 
majetku, ale také na dodr-
žování nočního klidu. 

Frýdek-Místek nabírá strážníky 

Aquapark Olešná bilancoval

Fotovoltaické panely 
na Bezručově chatě na Lysé 
hoře, čistička odpadních 
vod v zařízení Charity 
nebo vznik pracovních míst 
pro handicapované. To jsou 
některé ze 14 projektů, kte-
ré v letošním roce získají 
grant z programu Prazdroj 
lidem. Nechybí mezi nimi 
ani Mezinárodní folklorní 
festival a Turnaj šachových 
nadějí, které se těší podpoře 
také od frýdecko-místecké 
radnice.

Během října probíhá hla-
sování veřejnosti o 50 tisíc 
korun, které získá projekt 
s největším počtem hlasů. 
Zapojit se může každý for-
mou SMS nebo na adrese 
www.prazdrojl idem.cz. 
Dalších 50 tisíc korun zís-
ká organizace, která uspěje 
v hlasování zaměstnanců 
Plzeňského Prazdroje a pi-
vovaru Radegast. 

V letošním 14. ročníku 
programu Prazdroj lidem 
vybrala podpořené projek-
ty odborná grantová komi-
se. Podle jakého klíče její 
členové rozhodovali, při-
bližuje ředitelka firemních 
vztahů a komunikace Pl-

zeňského Prazdroje Draho-
míra Mandíková: „Podtitul 
programu zní Pro společ-
nou prosperitu. Komise tak 
mimo jiné posuzovala, jak 
každý z projektů přispěje 
k tomu, aby se severomo-
ravskému regionu v bu-
doucnu dařilo. Jsem ráda, 
že mnoho z desítek došlých 
projektů tento cíl naplnilo.“

Organizace, jejichž pro-
jekty budou podpořeny 
z programu, získají i mož-
nost vyslat jednoho ze 
svých zaměstnanců na spe-
ciální vzdělávací program 
Management, registrovaný 
jako rekvalifikační kurz 
u ministerstva školství. 
V rámci 120 hodin výuky 
získají informace o řízení, 
legislativě, bezpečnosti, 
marketingu, ekonomice 
a dalších oblastech souvi-
sejících s činností nezisko-
vé organizace. 

Beskydská šachová ško-
la z. s. na 37. ročník „Tur-
najů šachových nadějí“ 
i DFS Ostravička na 22. 
Mezinárodní folklorní fes-
tival CIOFF/IOV Frýdek-
-Místek 2016 získají po 120 
tisíc korun.

Prazdroj podpoří folklor i šachy
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18. září se uskuteč-
nil Pochod pro seniory, 
který od roku 2006 po-
řádá za finanční podpo-
ry Statutárního města 
Frýdek-Místek a pod 
záštitou primátora Cen-
trum pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek, p. o. 
ve spolupráci s Oblast-
ním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-
-Místek.

„Krásné počasí, chuť 
udělat něco pro zdraví 
a příležitost setkat se s dal-
šími lidmi přilákala na Po-
chod 135 osob. Z toho tře-
tina přišla poprvé a někteří 
si jako doprovod s sebou 
vzali i svého čtyřnohého 
společníka. Po řízeném za-
hájení, kde nechybělo vřelé 
přivítání organizátory, mi-
nerálka s oplatkou na ces-
tu a společné odstartování 
akce, vyrazili účastníci Po-
chodu každý svým tempem 
z Hájku do Sedlišť. Skupi-
nu uzavírali členové červe-
ného kříže, kteří zajišťovali 
zdravotnický dohled. V cíli 
všechny účastníky zvesela 
vítali pořadatelé, rozdali 
jim dárky a nabídli pro-
gram. Ve stánku VZP měli 
senioři možnost změřit si 
tlak a získat prospěšné in-
formace a pomůcky. Státní 
zdravotní ústav připravil 
luštění přesmyček potra-
vin zobrazených na letá-
cích a u pracovnic CPS si 
účastníci mohli ověřit své 
znalosti při určování stro-
mů podle listů,“ referovala 
za pořadatele Adéla Kotás-
ková.

Nejen z tváří a slov se-

Zpravodajství

Město má překrásnou 
halu Polárku a nesmí se 
bát v ní dělat velké věci, 
říká ředitel městské or-
ganizace Národní dům, 
Jakub Tichý. Po zahájení 
Sweetsenfestu se chystá 
v Polárce další kulturní 
událost, kterou si budeme 
dlouho pamatovat. Před-
stavení Nového cirkusu 
La Putyka bude jedinečné 
svou scénou a také proto, 
že se letos uskuteční jen 
ve Frýdku-Místku a Praze.

Jiří Philipp se věnu-
je technickému zajištění 
divadelních představení 
a specializuje se na zvuk 
a světlo. S La Putykou 
spolupracuje již osm let. 
Za tu dobu už přesně ví, 
co takové představení vy-
žaduje. „Oni si přivezou 
pouze scénu, my dodáváme 
konstrukce pro světla a sta-
víme podium,“ říká Jiří 
Philipp. Podium musí mít 
podle něj vysokou nosnost, 
protože musí unést obří ku-
lisu ve tvaru domečku pro 
panenky, vážící 1,5 tuny.

Představení je také ná-
ročné na světlo. Do výšky 
8–10 metrů nad pódiem se 
budou věšet motory, které 
budou pohybovat sousta-
vou světel. Zavěšení úva-
zů pro akrobaty si vyžádá 

i zapojení speciálního le-
zeckého týmu. „Vše musí-
me konzultovat se statiky, 
studujeme stavební výkre-
sy Polárky, abychom spl-
nili všechny bezpečnostní 
parametry a diváci i herci 
si mohli představení v lis-
topadu užít,“ dodává Jiří 
Philipp.

Výjimečné představení 
Dolls (Panenky) se koná 
10. listopadu a pořádá ho 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
značky KulturaFM. Těšme 
se na jedinečný zážitek.

Předprodej vstupenek 
začal v půli září, k dostání 
jsou na pobočkách Bes-
kydského informačního 
centra nebo také on-line 
na www.kulturafm.cz. 
Vstupné činí 490 Kč.

Výjimečný cirkus v Polárce

Všichni zájemci, kteří 
měli zájem se podívat, 
jak to chodí v Domově 
pro seniory ve Frýdku-
-Místku, měli v minulém 
týdnu možnost seznámit 
se se způsobem života 
seniorů v domově umís-
těných, s tím, jaké mají 
možnosti vyžití a jak je 
o ně celkově postaráno.

„Návštěvníky zajímá, 
jak je domov zařízen, veli-
ce často se ptají, jaká je če-
kací doba na umístění, ale 
to nelze říci obecně, proto-
že vše závisí na potřebnos-
ti služby pro žadatele, jak 
je to pro něj akutní. V po-
slední době bohužel přijí-
máme převážně lidi, kteří 

nejsou schopni již samo-
statně žít doma, ani s po-
mocí pečovatelské služby. 
Představa tančícího do-
mova seniorů je po letech 
někde jinde,“ svěřil se ře-
ditel zařízení Milan Novák 
primátorovi Michalu Po-
buckému a zastupiteli Li-
borovi Kovalovi, kteří den 
otevřených dveří rovněž 
využili. Na vlastní oči se 
tak znovu přesvědčili, jak 
komplexní služby jsou zde 
seniorům poskytovány. 
Od stravování, přes praní 
prádla, úklid, až po zdra-
votnické zabezpečení, kdy 
v domově nepřetržitě slou-
ží zdravotnický personál, 
dochází do něj denně léka-

ři, včetně stomatologie.
„Přestože zdravotní 

stav většiny klientů není 
nejlepší, snažíme se, aby 
měli dostatek aktivit. Na-
příklad na zítra se chystá 
vinobraní, bude hrát hud-
ba a hned bude v tom za-
mračeném podzimu všem 
veseleji,“ sdělil ředitel 
Novák. I jemu přítom-
ní radní zvedli náladu, 
protože kromě probíhají-
cích investic do objektu 
na ulici Školské, o nichž 
jsme již informovali, rada 
města rozhodla o finan-
cích na pořízení zvedací 
vany a zvedáku pro další 
stanici na hlavní budově. 
 (pp)

HYGIENA I RELAXACE: Radní rozhodli o další investi-
ci, která pomůže klientům i personálu.  Foto: Petr Pavelka

Domov pro seniory „otevřel dveře“

Senioři šli podesáté do Sedlišť

Netradiční spot o Frýd-
ku-Místku, jehož prostřed-
nictvím jsou diváci zváni 
na zajímavá místa ve měs-
tě i na tradiční kulturní 
a sportovní akce, se dostal 
do amerických domácnos-
tí. V minulých dnech ho 
odvysílala Czech-Ame-
rican TV, kterou sleduje 
přes dva a půl milionu 
amerických domácností 
v šedesáti městech a přes 
sto tisíc diváků z celého 
světa na internetu.

„Jedná se o veřejné a ne-
komerční vysílání formou 
videodokumentů, ve kte-
rých se divák dozví infor-
mace o českých regionech, 
městech a památkách. Cí-
lem Czech-American TV 
je rozšířit povědomí o Čes-
ké republice a její kultuře 
a zviditelnit její turisticky 
zajímavé destinace. Jeden 
z pořadů byl zaměřen právě 
na Frýdek-Místek a na Bes-
kydy,“ přiblížil ředitel tele-
vize John Honner s tím, 

že zejména promo film 
o Frýdku-Místku měl u di-
váků velmi pozitivní ohlas. 

Na webu www.catvusa. 
.com lze od konce loňské-
ho roku, díky spolupráci 
s českými vysokoškolskými 
studenty technických obo-
rů a profesionálními web-
mastery, sledovat vysílání 
i na mobilních telefonech 
a tabletech. Přímo s televizí 
spolupracoval na odvysílá-
ní spotu o Frýdku-Místku 
a Beskydech Moravskoslez-

ský krajský úřad, který vy-
užil jedinečné možnosti pro-
pagace regionu v zahraničí.  

Vysílání Czech-Ameri-
can TV o městě a okolí lze 
zhlédnout na 

h t t p: //w w w.ca t v u sa .
com/broadcast /septem-
ber-21-2015/ - tento link 
bude aktivní šest měsíců. 

Vysílání lze nalézt také 
ve video archivu na www.
catvusa.com  v menu 
Broadcast, pod datem Sep-
tember 21, 2015. 

Frýdek-Místek se dostal na americké obrazovky

niorů, ale také z anketních 
lístků, které v cíli vyplnili, 
bylo patrné, že odjížděli 
domů spokojeni a těší se 
na další pochod. „Chodím 
každý rok, letos mám 90 
let a doufám, že se uvidí-
me i na příštím pochodu,“ 
nechala se slyšet jedna 
z účastnic.

„Je velice pozitivní, že 
lidé, přestože už někteří 
dosáhli vysokého věku 
nebo trpí zdravotními po-
tížemi, mají zájem vyra-

zit na akci, jejímž cílem 
je podpořit aktivní způ-
sob života seniorů a osob 
s handicapem, posílit je-
jich zodpovědnost za své 
zdraví a umožnit jim se-
tkat se s vrstevníky i jinou 
generací. Velmi nás to těší 
a všem zúčastněným pat-
ří poděkování, že přišli, 
a obdiv za jejich odhodlá-
ní, nadšení a skvělou nála-
du, která dokáže nakazit 
ostatní,“ uzavřela Adéla 
Kotásková.
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Určitě jste si všimli, že 
se v poslední době zdražu-
jí potraviny. Každý z nás 
je nucen na to nějak rea-
govat, a to včetně klientek 
azylového domu SÁRA. 
Jednou z cest je začít lev-
něji vařit. Proto se i naše 
klientky chtějí zdokona-
lovat v kuchařském umu 
a při tom šetřit.

Udržet rozpočet celý 
měsíc je náročné, často vy-
vstávají nečekané výdaje, 
a proto se klientky musí 
učit dobře hospodařit. Stále 
více tak projevují klientky 
azylového domu pro ženy 
a azylového domu pro mat-
ky s dětmi zájem o aktivity 

spojené s vařením. Recep-
ty se sestavují tak, aby byly 
cenové dostupné a odpoví-
daly požadavkům na zdra-
vou, chutnou a vyváženou 
stravu. Vaření probíhá jako 
skupinová aktivita, což 
s sebou nese nejednu vý-
hodu. Klientky si mezi se-
bou mohou radit, pomáhat 
si nebo si jen tak povídat. 
Pracovník je v této skupině 
k dispozici klientkám, kte-
ré nevaří poprvé, ale jsou 
rády za nové nápady, ale 
i těm, které jsou začáteč-
nice a pomoc pracovníka 
potřebují. Klientky už tak 
spolu napekly koláčky, vy-
zkoušely si jablečný závin, 

Co je nového na středisku SÁRA?

Praktická pomoc pro 
ženy, které čekají mimin-
ko nebo mají doma dítě 
do jednoho roku věku 
a zároveň se nacházejí 
v hmotné nouzi, má v Po-
radně pro ženy a dívky 
mnohaletou tradici. 

Narození miminka 
představuje v životě ženy 
radostnou událost plnou 
štěstí a nových výzev. Péče 
o miminko také vyžaduje 
odpovědnost a nemalé fi-
nanční prostředky. Situace 
některých žen je ztížena ne-
plánovaným těhotenstvím, 
nezaměstnaností, ztrátou 
partnera, nízkým příjmem 
apod. Kromě poradenství 
v tomto směru se snažíme 
pomoci i prakticky: posky-
továním potřeb a věcí pro 
děti od narození do jednoho 
roku věku.

Komu konkrétně je po-
moc určena?

Ženám a rodinám, kte-
ré pobírají dávky hmotné 
nouze. 

Co v poradně poskytu-
jete a zapůjčujete?

Kočárky, postýlky, au-
tosedačky, krmící židličky, 
přebalovací podložky, lát-
kové pleny, zavinovačky, 
deky, povlečení, kojící po-
třeby, nočníky a oblečení 
pro těhotnou ženu a pro 
miminko ve velikosti 0-12 
měsíců. Vše je poskytováno 
dle aktuálního stavu zásob 
v poradně.

Jde o věci nové nebo po-
užité? 

Materiální pomoc je 
poskytována na základě 
nepřetržité sbírky od dob-
rovolných dárců (dobrých 
lidí Frýdecko-Místecka). 

Většinou jde o použité věci, 
avšak čisté a funkční. Po-
kud jsou k dispozici finanč-
ní dary určené pro tuto služ-
bu, jsou nakupovány nové 
látkové pleny, zavinovačky 
a výbavičky. 

Jaký je průběh služby?
Nejdříve je se zájemkyní 

domluvena krátká konzul-
tace, kdy zjišťujeme, které 
věci potřebuje. Na další na-
plánované schůzce dochází 
k předávání věcí a potřeb. 

Je tato služba anonym-
ní? 

Ne. Pro čerpání ma-
teriální pomoci je třeba 
poskytnout osobní údaje. 
Řídíme se však zákonem 
č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. 

Je tato služba zpoplat-
něna? 

Ne, služba je zcela zdar-

ma. 
Musí se půjčené věci 

vracet? 
Ano, jakmile přestane 

miminko věci potřebovat. 
Jednak mohou funkční po-
třeby pro miminka poslou-
žit další mamince, ale také 
to vypovídá o odpovědnos-
ti a spolehlivosti člověka 
jako takového. Je to jeden 
z nástrojů proti zneužívání 
služby. 

Co když se mi kočárek 
pokazí nebo mi jej někdo 
ukradne? 

Vada na kočárku se dá 
řešit výměnou za jiný ko-
čárek. Krádež kočárku by 
měla matka ohlásit na po-
licii, na základě písemné 
zprávy je pak vydán kočá-
rek jiný. 

V poradně i nadále po-
kračuje nepřetržitá sbírka 

kočárků, postýlek, lůžko-
vin, krmících židliček apod. 
Avšak z kapacitních důvodů 
je vyhlášen STOP STAV 
pro sbírku oblečení pro 
miminka. Děkujeme za po-
chopení. 
Otevírací doba poradny: 

Po: 7.30–17.00, 
Út–Čt: 7.30–15.30, 

Pá: pouze pro objednané. 
Kontaky: 

Poradna pro ženy a dívky, 
Palackého 131, 

Frýdek-Místek 738 01
Tel.: 558 434 961

frydek@poradnaprozeny.eu 
Sociální pracovnice 

a koordinátory materiální 
výpomoci:

Tel: 731 492 840, 731 078 299
E-mail: 

michaela.pracovni@seznam.cz, 
lenka.pracovni@seznam.cz 

 Bc. Michaela Hrušková

Materiální výpomoc pro těhotné ženy a matky 

Středisko EFFATHA, 
které provozuje službu 
sociálně terapeutických 
dílen jak ve Frýdku-
-Místku, tak ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, již naplno 
rozjelo projekt s názvem 
Dobrá praxe, na kterém 
spolupracuje také se služ-
bou sociální rehabilita-
ce RÚT Frýdek-Místek. 
Na třetinu celkových ná-
kladů realizace poskytl 
finanční prostředky Mo-
ravskoslezský kraj.

Projekt podpoří 10 lidí 
s mentálním nebo dušev-
ním postižením v nalezení 
vhodné praxe s cílem zvý-
šit jejich možnost uplatně-
ní na trhu práce. I pro lidi 

s postižením – a mnohdy 
ještě více než pro ostatní 
– je důležitý pocit vlastní 
prospěšnosti, naučení se 
něčemu novému, odvedení 
dobré práce. „U mnoha lidí 
využívajících naše dílny 
vidíme již dostatečnou při-
pravenost pro skutečnou, 
placenou práci, a tak jsme 
chtěli učinit další potřebný 
krok – jejich propojení se 
zaměstnavateli,“ vysvět-
luje základní myšlenku 
projektu Jana Jarošová, 
koordinátorka střediska. 
V rámci praxe si účastníci 
dále rozšíří své dovednosti, 
získají zkušenost s reál-
ným pracovním prostředím 
a ujasní si vlastní možnosti 

na trhu práce. Kromě toho 
se se sociální pracovnicí 
věnují tréninku hledání 
práce a psaní životopisu či 
motivačního dopisu.

Projekt podpoří také 
zaměstnavatele, zejména 
příspěvkové organizace 
a městské společnosti, kte-
ré se dozví více o možnos-
tech a výhodách zaměstná-
vání osob se zdravotním 
postižením. Nabídkou 
praxe nebo práce se navíc 
mohou zařadit mezi spo-
lečensky odpovědné firmy 
a zvýšit svou prestiž.

Sociálně terapeutické 
dílny EFFATHA jsou jed-
ním ze středisek Slezské 
diakonie. Poskytují bez-

platnou sociální službu do-
spělým lidem s mentálním 
nebo přidruženým zdravot-
ním postižením. Posláním 
služby je formou činnosti 
v dílnách podporovat tyto 
lidi, aby si udrželi, obno-
vili nebo získali pracovní 
a sociální dovednosti jako 
např. dodržování docházky 

a pracovní doby, dodržová-
ní daných postupů, manu-
ální dovednosti, schopnost 
komunikace, orientace, 
vyřizování vlastních zále-
žitostí apod. EFFATHA má 
otevřeno pro všechny, kteří 
chtějí na sobě pracovat.

 Bc. Pavla Lancová, 
 sociální pracovnice

Dobrá praxe – dobrá příležitost

kynuté knedlíky, langoše 
nebo palačinky. Společně 
pak mohou prožít smyslu-

plný čas a odměnou jim je 
pochvala „spolukuchařek“ 
i pracovníků střediska, ale 

především dobré a voňavé 
jídlo.  Jana Doricová, 

 koordinátorka
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kam za sportem a relaxací

Hornická desítka, jeden 
z největších a nejpopulár-
nějších běhů v České re-
publice, na jehož start jed-
notlivých závodů se loni 
postavilo rekordních 2682 
běžců, oslaví letos 7. listo-
padu své třicáté pokračo-
vání. I proto jsme oslovili 
předsedu Tělovýchovné 
jednoty Slezan Frýdek-
-Místek Josefa Nejezchle-
bu a povídali si o tradič-
ním vrcholu sezony, ale 
nejen o něm.

Kam až sahá historie 
Hornické desítky?

„V roce 1980 se poprvé 
běžel silniční běžecký závod 
mezi dvěma blízkými doly 
Paskovem a Staříčem, ovšem 
rok 1989 jeho další rozvoj 
ukončil. Po sedmileté odml-
ce se v roce 1996 podařilo 
tradici obnovit a proběhl je-
denáctý ročník. V roce 1999 
byl ale uzavřen Důl Paskov 
a vypadalo to, že se tím de-
finitivně uzavře i historie 
závodu. Naštěstí padl nápad 
přesunout závod do blízkého 
Frýdku-Místku a pokusit se 
tradici udržet. Trať se zkrá-
tila na 10 km a s ohledem 
na vztah k dolům našeho re-
gionu vznikl název Hornická 
desítka. Chtěl bych poděko-
vat městu Frýdek-Místek, 
které po OKD převzalo po-
myslnou štafetu generálního 
sponzora.“

Čekají nás v jubilejním 
roce nějaké novinky?

„Tou nejzásadnější je sa-

mostatný závod na 10 km 
pro ženy. V prvním kole to 
bude sice společně se Závo-
dem mílařů, ale potom již 
bude tradiční trať patřit pou-
ze jim. Připraveny budou 
i další drobné změny a úpra-
vy, které jsou vedeny snahou 
o hladký průběh celé akce.“

Narazil už závod na své 
kapacitní limity?

„Únosná hranice je kolem 
600-650 závodníků na tříki-
lometrovém okruhu, aby to 
pro ně bylo ještě komfortní. 
Na dva závody – desítku 
plus mílaře – máme tedy 
limit 1200 účastníků. U dětí 
už jsme museli osamostatnit 
některé početné ročníky. 
U mládeže jsme limitováni 
hromadným startem, strop 
vidíme někde u čísla 1200 
(loni 960), ale tady bychom 
určitě hledali způsoby, jak 
umožnit běh všem přícho-
zím. Vzhledem k termínu 
účast hodně ovlivňuje po-
časí. U nesoutěžního Běhu 
pro zdraví nemáme limit, 
lidé si to přijdou vychutnat. 
Start už sice při tom počtu 
představuje i 25 vteřin pro-
luky, ale v New Yorku čekají 
běžci i dvacet minut, než se 
dostanou na start, a taky to 
funguje.“

Kdo bude letos favori-
tem?

„U dospělých mnoho-
násobný mistr ČR, odcho-
vanec frýdecko-místecké 
atletiky Jakub Zemaník, 
čerstvý vítěz slavných Bě-

chovic. Mezi ženami dese-
tinásobná vítězka Hornické 
desítky Petra Kamínková, 
mnohonásobná mistryně 
ČR.“

A jaké má Slezan nejvý-
raznější talenty dneška?

„V juniorkách je to v sou-
časné době po dlouhém zra-
nění Veronika Siebeltová, 
stříbrná z MČR na 2000 m 
překážek, v dorostenkách 
Petra Pavlásková, mistryně 
ČR na 800 m, ve starších žá-
kyních Adéla Lojkásková, 
halová mistryně ČR ve výš-
ce, pak mladší žákyně Anna 
Cagašová, držitelka nej-
lepších časů v ČR od 300 
do 800 m. Z dorostu Sergej 
Tkach, medailista z MČR 
v bězích i v chůzi, starší žák 
Lukáš Skotnica, medailista 
z MČR v chůzi, mladší žáci 
Thomas Hlavačka, mistr 
Moravy na 800 m, Honza 
Klimas a spousta dalších, 
kteří mohou výkonnostně 
vyletět. Atletika je o dlou-
hodobém růstu.“

Není oddíl příliš zaměře-
ný na běžecké disciplíny?

„U mládeže probíhá na-
prosto všeobecná atletická 
příprava. Běh je samozřej-
mě pro děti nejjednodušší 
a nejpřirozenější pohyb. Ale 
například Adéla Lojkásková 
ve skoku vysokém dokazu-
je, že když je talent, může se 
náš atlet prosadit i v nebě-
žeckých disciplínách, i když 
je to náročnější. Koneckon-
ců náš odchovanec Michal 

BENJAMÍNCI: Nejmenší musí mít z atletiky hlavně ra-
dost (Slezanská hodinovka).  Foto: Petr Pavelka

S LEGENDOU: Josef Ne-
jezchleba s Jarmilou Kra-
tochvílovou na Čokoládové 
tretře.  Foto: Petr Pavelka

Hornická desítka oslaví letos třicetileté jubileum

HC Frýdek-Místek – 2. hokejová liga
Sobota   24. 10. v 17.00  HC FM – HC Mor. Budějovice
Sobota   31. 10. v 17.00  HC FM – SHK Hodonín

SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Zubří 
SKP F-M – Brno
SKP F-M – Kopřivnice  
SKP F-M – Jičín   
SKP F-M – Plzeň 
SKP F-M – Karviná  

Sokol F-M – volejbalová extraliga žen
so 17. 10.
so 07. 11.
so 21. 11. 
čt 26. 11.
so 28. 11. 
so 12. 12.
út 28. 12. 
so 16. 01. 

V souvislosti s Hornickou desítkou 7. listopadu 
dojde k uzavření ulic Politických obětí a Palackého, 
částečně Bezručova, v době od 10.00 do 16.30 hodin, 

dále uzavření ulic 28. října, Ke splavu 
v době od 14.00 do 16.30 hodin.

ne  18. 10.  v 17.00 
pá  23. 10.  v 19.00
čt   29. 10.  v 18.00 
ne  15. 11.  v 17.00 
ne  06. 12.  v 17.00 
ne  20. 12.  v 17.00

TJ Sokol F-M – TJ Ostrava
TJ Sokol F-M – VK Přerov
TJ Sokol F-M – TJ Sokol Šternberk
TJ Sokol F-M – VK KP Brno
TJ Sokol F-M – VK SG Brno
TJ Sokol F-M – PVK Olymp Praha
TJ Sokol F-M – VK UP Olomouc
TJ Sokol F-M – VK Prostějov

Štefek byl na mistrovství 
světa juniorů v desetiboji, 
takže je vidět, že vychová-
váme i univerzální atlety.“

Také atletika se v po-
sledních letech věnuje 
i těm úplně nejmenším 
dětem. Jak vám narostla 
mládežnická základna?

„Pohybujeme se okolo 
280-360 dětí, jen benja-
mínků máme nyní asi 140. 
U předškoláků šlo o přiroze-
ný vývoj, kdy se rodiče stále 
více a více poptávali, zda by 
už nemohli sportovat třeba 
mladší sourozenci. Jsme pro 
pohyb od raného dětství, 
ale systematické tréninky 
přicházejí až později, nemá 
cenu něco uspěchávat. Dů-
ležité je dát dětem obecnou 
přípravu, základy, v mlad-
ším věku si hlavně pohybo-
vě hrát, aby to mohly vyu-
žít později v jednotlivých 
atletických disciplínách, ale 
případně i v jiných sportech. 

To je výhoda atletiky, že do-
káže děti připravit i pro jiné 
sporty. Hlavně ať se baví, 
jsou spokojené, pohyb jim 
určitě prospěje.“  (pp)

Poslední zářijová sobota 
byla u frýdecko-místec-
kých plavců ve znamení 
medailí. Poprvé v nové 
sezóně se vydali bojovat 
za své barvy do Havířova. 
Setkali se zde s 13 kluby 
Moravy, přijeli závodníci 
z Komety Brno, KPS Ost-
ravy, Opavy, Krnova, Zlí-
na až po Třinec.

Po prvotních obavách 
se ukázalo, že většina 
plavců přeskočila své 
nahlášené časy a pro-
kázala, že sezóna bude 
stát za to. Své zlato si 
s přehledem vybojo-
vala Kateřina Fuková 
(2005) na tratích 50 M, 
100 VZ a 50 VZ. V dis-
ciplíně 50 P si odnesla 
stříbro. Karla Chlopčí-
ková (2003) získala zla-
tou medaili na trati 50 

P. Stříbro vybojovala na 100 
P a bronzovou příčku obsa-
dila za 50 VZ a 200 P. 

Jakub Laník (2003) si za-
plaval elegantním motýlkem 
pro stříbro. Lucie Blahutová 
(2005) si dovezla bronzovou 
medaili na trati 50 P a na té 
stejné trati si také třetí mís-
to vybojoval Adam Andr-
le (2005). Svým krásným 
motýlkem si vybojovala 

stříbro i Veronika Franková 
(2005). Úspěšnou závodni-
cí byla i Michaela Tůmová 
(2005), která si odnesla 2x 
stříbro za trať 100 VZ a 50 
VZ a bronzovou medaili 
v disciplíně 50 Z. Svým po-
hodovým stylem na trati 50 
Z si zaplaval pro své zaslou-
žené zlato i Samuel Chlop-
čík (2005).

Třešničkou na dortu 
byly nejen výherní 
ceny v podobě dortů 
a koláčů, ale i naše 
ohromná dívčí štafeta 
ve složení Ličmanová 
Klára, Lancová Tere-
za, Chlopčíková Karla 
a Kodajková Tereza! 
Jedinečným časem 
2:06,9 získala nejen 
III. výkonnostní třídu, 
ale i stříbro a výborné 
frgále.

Havířovská cena v plavání
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Naši házenkáři byli 
po pátém kole jediným 
extraligovým celkem, 
který ještě nepoznal hoř-
kost porážky. V neděli 
4. října si v domácím 
prostředí před televiz-
ními kamerami vyšlápli 
na lídra soutěže z Hranic 
a vystřídali jej na čele 
soutěže.

Do zápasu šel přitom 
Frýdek-Místek s handica-
pem, protože kvůli zraně-
ní nemohou dlouhodobě 
chytat Vít Pyško a Petr 

Štolcar. Navíc v posled-
ním utkání v Karviné se 
zranil i třetí brankář Jan 
Marenčák. Takže tentokrát 
se mezi tři tyče musel po-
stavit Petr Pohludka, který 
chytal extraligu po dvou 
letech a vedl si ve spolu-
práci s výborně fungující 
obranou náramně.

Náš tým se v útoku, stej-
ně jako v jiných zápasech, 
mohl spolehnout na svého 
nejlepšího střelce Vojtěcha 
Petrovského, který soupe-
ři nasázel dvanáct branek. 

Hranice se jej chvílemi 
snažily bránit osobně, 
ale ani to jim nepomohlo. 
Když nestřílel branky Pe-
trovský, dokázali jej za-
stoupit ostatní spoluhráči. 

„Ukazuje se, že máme 
konkurenceschopné druž-
stvo. Určitě máme širší 
kádr než loni. Začínají do-
stávat více prostoru i mla-
dí hráči a potvrzují, že 
s nimi můžeme počítat,“ 
pochvaloval výkon celého 
týmu trenér SKP Frýdek-
-Místek Aleš Chrastina.

Deváté kolo FNL bylo 
přehlídkou remízových 
duelů. Na tento „trend“ 
navázala také Lipina, 
která na hřišti Varnsdor-
fu uhrála bezbrankovou 
remízu.

Utkání od samého po-
čátku vykazovalo napja-
tou atmosféru, bylo spíše 
bojovné. Na obou týmech 
byla znát tíha z důležitosti 
duelu. Poražený tým by se 
totiž již výrazněji propadl 
na dno tabulky.

Přes tento tlak si Valcí-
ři vytvářeli více útočných 
příležitostí, avšak žádná 

z nich gólem v síti hostí 
neskončila. V obraně na-
opak perfektně fungovalo 
kvarteto Jarabica, Švrček, 
Talián a Literák, s jistým 
brankářem Ondrou Preps-
lem. 

Asi největší příležitost 
měl Michal Švrček, jehož 
střelu vyrazil konečky prs-
tů domácí brankář na tyč, 
od které se navíc střela od-
razila do jeho náruče. Bod 
z Varnsdorfu lze tedy brát 
spíše za ztrátu, ale na dru-
hou stranu platí, že bod 
z hřiště soupeře je vždy 
cenný. 

V osmifinále národního 
fotbalového poháru čeká 
MFK F-M ligový Jablo-
nec, s prvním utkáním 
v domácím prostředí.

Není to vysněná Plzeň 
ani Sparta, přesto nám 
los osmifinále národního 
poháru MOL Cup určil 
opravdu velmi těžkého 

a atraktivního soupeře. 
Do frýdeckých Stovek to-
tiž zavítá finalista uplynu-
lého ročníku – FK Baumit 
Jablonec.

Jablonečtí nejsou pro náš 
tým pohárovou neznámou. 
Poslední vzájemný zápas 
se sice odehrál v říjnu 2007, 
ale mnozí z fotbalových fa-

noušků jej mají v paměti. 
Před více než pěti tisíci di-
váky nás tehdy severočes-
ký celek porazil těsně 1:2. 
V sestavě Jablonce se ob-
jevili hráči jako Baranek, 
Špit, Fukal či Emil Rilke.

První zápasy jsou na pro-
gramu 21. října a odvety 4. 
listopadu.

Frýdecko-místečtí ho-
kejisté na ledě Poruby 
zaváhali v samostatných 
nájezdech a mají tak 
na kontě svoji první pro-
hru v soutěži. 

Domácí hokejisté doslo-
va vletěli na svého soupeře, 
který prozatím bez ztráty 
jediného bodu procházel 
soutěží jako nůž máslem, 
a šli do vedení. Hosté srov-
nali a pak se dlouho žádná 
z dalších šancí neujala.

Hosté měli z počátku 

poslední třetiny znovu na-
vrch. David Cienciala si 
ale znovu vylámal zuby 
na porubském fantómovi 
střežícím tři porubské tyče. 
Co se nepovedlo jemu, po-
dařilo se ovšem Marku Rů-
žičkovi. Ten dostal ideální 
nahrávku na pravý kruh, 
odkud přízemní střelou 
zaskočil Radka Tihláře 
mezi betony. Domácí se ale 
s nadvládou Frýdeckých 
nesmířili a skóre dorovnali.

Přítomní diváci pak 

zhlédli nevídaně drama-
tický závěr s naší přesi-
lovkou. Domácí gólman 
ale zlikvidoval tutovky 
Pavla Kowalczyka či To-
máše Káni. Prodloužení 
už nenabídlo oku diváka 
příliš pohlednou podíva-
nou. Utkání tak dospělo 
až do samostatných ná-
jezdů, ve kterých byl je-
diným úspěšným střelcem 
ve čtvrté sérii Milan Ov-
šák, který rozhodl o po-
rubském vítězství 3:2.

Vynikajícího sportov-
ního úspěchu dosáhla 
členka Lašského spor-
tovního klubu Anička 
Studénková v sobotu 3. 
října v Bystřici na „MČR 
v moderním pětiboji – ka-
tegorie U11“, kde zvítězi-
la a stala se mistryní ČR! 

Anička položila základ 
již při plavecké části, kdy 
porazila všechny své kon-
kurentky v novém osobním 
rekordu na 50 VZ (33,80 s). 
V běžecké části nenechala 
nic náhodě a trať o délce 
500 m proběhla opět v nej-
rychlejším čase. Společně 
pak s Romanou Grunovou 
obsadily skvělé třetí místo 

v soutěži družstev. V téže 
kategorii, ale chlapců, si 
TOP 10 vybojovali Daniel 
Venglář – 6. místo, Tobi-
as Raška 8. místo a Aleš 
Majsryszin 10. místo. LSK 
F-M splnil tímto svůj první 
krůček k obhajobě čelní-
ho postavení v počtu zís-
kaných medailí z MČR. 
LSK F-M ještě čeká 10. 
10. v Plzni Mistrovství 
ČR kategorie U13 a 18. 10. 
pak v Praze Mistrovství 
ČR kategorie U15, kde ur-
čitě bude atakovat stupeň 
nejvyšší letos neporažený 
Matěj Pajtl. Gratulujeme 
za skvělou reprezentaci 
města a klubu a budeme ur-

čitě držet palce i při dalších 
vrcholných akcích.

POVEDENÝ START: Házenkáři válí jako tým a Petrov-
ský střílí jednu branku za druhou. Proti Hranicícm dal 12 
gólů, pět ze sedmiček.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři zvládli zápas o 1. místo
SKP F-M – TJ Cement Hranice 33:28 (16:14)

V poháru MOL Cup náš čeká Jablonec

Z Varnsdorfu si vezeme jen bod
FK Varnsdorf – MFK F-M 0:0

Skvěle odvedená práce LSK F-M

Hokejisté poprvé zaváhali
HC Poruba – HC F-M 3:2sn (1:1, 0:0, 1:1 )

V sobotu 3. října se 
konal ve Frýdku-Místku 
turnaj v brazilském jiu-
-jitsu pod názvem No-
EXCUSE! bjj submission 
only. Pořádal jej domácí 
oddíl GB Draculino pod 
záštitou primátora města 
Frýdek-Místek.

Tentokrát zde bylo ně-
kolik poprvé. Turnaj byl 
v gi (kimonu) a zápa-
sy byly bez bodů, pouze 
submission only (dokud 
se soupeř nevzdá). Po 10 
minutách boje následo-
valo prodloužení na spe-
cifické pozice. Turnaje se 
účastnili také zahraniční 

závodníci ze Slovenska, 
Polska a Maďarska. Cel-
kem soutěžilo 132 závod-
níků z 26 týmů. Prali se 
současně na čtyřech ží-
něnkách ve 21 kategoriích 
(včetně kategorií žen, juni-
orů a masters nad 30 let). 
Už při registraci se roz-
dávaly bohaté ceny, takže 
žádný závodník neodešel 
s prázdnou. Nejlepším tý-
mem se stal právě domácí 
tým GB Draculino se zis-
kem 9 medailí (1x zlato, 4x 
stříbro a 4x bronz). 

Více informací najdete 
na stránkách:

www.gbdraculino.cz

Dokud se soupeř nevzdá

Vítězný tým GB Draculino z Frýdku-Místku.
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středoškolské okénko

Koncem měsíce září 
a začátkem října se 
každoročně naše škola 
„SEDMIČKA“ účast-
ní závodů v přespolním 
běhu. Letos jsme byli ob-
zvláště úspěšní. 

Žáci II. stupně ZŠ 
ve složení družstva dívek: 
Amálie Mynářová, Beáta 
Buczková, Veronika Ko-
nečná, Tereza Vávrová, 
Tereza Muchová a druž-
stva chlapců: Ondřej Sou-
kup, Adam Feranec, To-

máš Adámek, Jan Kubala, 
Karel Zrůnek a Martin 
Říhošek, se probojovali 
z 1. a 3. místa v okrsko-
vém kole do Třince, kde 
se konalo okresní kolo. 
V Třinci bodovala už jen 
děvčata, která se stejným 
počtem bodů jako vítěz 
obsadila 2. místo.

Na tyto úspěchy na-
vázali i mladší žáci, kdy 
z okrskového kola, které-
ho se zúčastnilo 10 dětí, 
postoupili do okresního 

kola v Jablunkově: Linda 
Zikešová, Dominik Mo-
helník, Tereza Bartončí-
ková, Eliška Svobodová 
a Kristýna Bizoňová. 
V Jablunkově jsme opět 
bodovali! Linda Zikešová 
– 1. místo, Dominik Mo-
helník – 2. místo a Kris-
týna Bizoňová – 3. místo. 
Gratulujeme ještě jednou 
našim žákům a děkujeme 
za výbornou reprezentaci 
Sedmičky.
 Mgr. Jana Bartončíková

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, ODĚVNICTVÍ A SLUŽEB: Spolupráce s frýdecko-místeckou radnicí se prohlubuje. Škola dodala uni-
kátní prezent pro prezidenta republiky Miloše Zemana – dort znázorňující prezidentskou standartu. Podle ohlasů z prezidentské kanceláře přežil 
i náročný program a teplé počasí a byl doručen znovu vychlazený paní Ivaně Zemanové do bydliště. Frýdecko-místečtí radní také přijali pozvání 
k návštěvě školy, aby se ještě lépe seznámili, co všechno zdejší žáci dovedou.  Foto: Archiv školy, Petr Pavelka

Úspěšný podzim na Sedmičce

Předpoklady:
1. odborná kvalifikace 
pro přímou pedagogic-
kou činnost a praxe podle 
zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pra-
covnících a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
2. plná způsobilost 
k právním úkonům
3. znalost problematiky 
řízení a obecně závazných 
právních předpisů zejmé-
na v oblasti školství
4. občanská a morální 
bezúhonnost
Obsahové náležitosti 
přihlášky (písemně za-
šlete):
- přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
- úředně ověřené kopie 
dokladů o dosaženém 
vzdělání (diplom, vy-
svědčení o státní zkouš-
ce/dodatek k diplomu, 
vysvědčení o pedagogic-
ké způsobilosti)
- úředně ověřený doklad 

o absolvování studia 
pro ředitele škol v rámci 
dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků 
v oblasti řízení školství, 
případně jeho doložení 
do 2 let od počátku výko-
nu činnosti ředitele školy 
- strukturovaný životo-
pis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odbor-
ných znalostech a doved-
nostech
- koncepci rozvoje zá-
kladní školy (maximálně 
tři strany strojopisu)
- výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 
tří měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání
- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním 
úkonům
- písemný souhlas se 
zpracováním osobních 
údajů pro účely toho-
to konkursního říze-
ní ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném 

znění a o změně někte-
rých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
Ke konkursnímu říze-
ní budou přijaty pou-
ze přihlášky doložené 
kompletními náležitost-
mi (přihlášku, životo-
pis, čestné prohlášení, 
souhlas se zpracováním 
osobních údajů a koncep-
ci rozvoje školy vlastno-
ručně podepište).
Předpokládaný nástup 
na vedoucí pracovní 
místo ředitele: 1. 1. 2016 
na období 6 let.
Informace:
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 30. 
10. 2015 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 
F RÝ D K U - M Í S T K U , 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: 
„konkursní řízení – ne-
otvírat“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 
se sídlem Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek, IČ: 68157801

Děti, které začaly mateř-
skou školku Kouzelný svět 
navštěvovat od září, už si 
pomalu na nové prostředí 
a lidi kolem sebe zvykly, 
a tak paní učitelky usoudi-
ly, že by „měly dát dohro-
mady“ i jejich rodiče. A tak 
se připravilo adaptační od-
poledne pro rodiče s dětmi.

Na zahradě se tak vedle 
sebe sešli rodiče a jejich 
žirafky či rybičky, pozdvi-
žení způsobili i starší kama-
rádi, kteří už kroutí první 
písmenka ve školních la-
vicích, a všichni zažili pár 
příjemných hodin stráve-
ných společně. Vše začalo 
poměrně aerobně, cvičením 
a tancem, ale našel se čas 
i na klidnější aktivity a pře-

devším na to, aby se sezná-
mili ti, co se ještě neznají, 
a zase se trochu více utužily 
vztahy a vazby, na nichž je 
tato školka postavena. Byla 
pořízena spousta rodinných 
fotografií, i v kulisách Boba 
a Bobka či Pata a Mata, děti 
měly pro rodiče připraveny 
obrázky vytvořené s láskou 
jen pro ně a některé si s chu-
tí pomalovaly i jejich obli-
čeje. Bylo vytvořeno i „spo-
lečné dílo“, na němž bylo 
dobře vidět, kdo všechno 
k němu přidal ruku. Tatínci, 
maminky, případně praro-
diče, obtiskávali své dlaně 
a vznikla dekorace, která 
nyní na chodbě připomíná 
perfektně strávené společné 
odpoledne.  (pp)

Adaptační odpoledne pro rodiče
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Lyžování pro děti MŠ
11. – 15. 1. 2016 – 1. turnus | 
Místecké MŠ
18. – 22. 1. 2016 – 2. turnus 
| Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme 
připravili tradiční základ-
ní kurzy lyžování pro děti 
z mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro před-
školáky je veden zkušený-
mi 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 druž-
stev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruk-
tora 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 nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se mů-
žete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

NOVÉ KURZY
5. 11.

ZÁKLADY KRESBY | 
VÝTVARNÝ KURZ

V průběhu kurzu se sezná-
míte s technikou kresby 
tužkou, uhlem a rudkou. 
Naučíte se základům stavby 
obrazu a kompozice. Kurz 
bude rozdělen do čtyř částí 
– kresba zátiší, kde si osvo-
jíte základy perspektivy, 
vyjádření různých struktur 
materiálů touto technikou 
a hru světla a stínu. Tyto 
dovednosti rozvinete v dal-
ších částech věnovaných 
figurální kresbě a studii 
architektonického prostoru. 
V závěru využijete všechny 
osvojené dovednosti v ple-
néru.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí 
(1 lekce: 120minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.00 – 18.00 hodin
Informace: Ivana Kul-
hánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 
E-mail:iva@klicfm.cz

5. 11.
ZÁKLADY MALBY | 
VÝTVARNÝ KURZ

Technologie malby. Nau-
číme se od základů, jaké 
správné podklady používat, 
co je to podmalba, impri-
mitura, izolace. Dozvíte se, 
jak si zvolit vhodné štětce, 
špachtle a další pomůc-
ky, systém práce s barvou 
na paletě, způsoby, jak do-
sáhnout jemných barevných 
přechodů, světelných efek-
tů, struktur, iluze prostoru, 
jak ztvárnit různé materiály 
a textury s využitím olejo-
vých a akrylových barev.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí 
(1 lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 18.15 – 20.15 hodin
Informace: Ivana Kul-
hánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 
E-mail:iva@klicfm.cz

AKCE
24. 10.

PRINCEZNY 
NA CESTÁCH 

Milé princezny, letošní ces-
tování zahájíme zemí, kte-
rou najdeme uprostřed Ev-
ropy. Říká se jí také „Srdce 
Evropy“. V této zemi byla 
vynalezena kostka cukru 
i lodní šroub. Mezi oblí-
bená jídla patří tvarůžky, 
bramborové placky, koláče, 
buchty, svíčková. Teď už 
určitě víte, že pasy může-
me nechat doma. Na naše 
další putování si vyrobíme 
tričko, ve kterém budeme 
reprezentovat naši republi-
ku. Do ranečku na cestu si 
upečeme Honzovy buchty. 
Věk: 6–9 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chro-
báková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 
E-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 
10.

29. 10.
SVĚT TECHNIKY | 

PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

V rámci našeho dlouhodo-
bého cyklu akcí, ve kterých 
poznáváme nejen naše měs-
to, ale také jeho okolí, se 
tentokrát vypravíme do Os-
travy. Čeká nás místo velice 
zajímavé – Svět techniky 
v Dolních Vítkovicích. Bu-
deme poznávat, pozorovat, 

zkoušet, experimentovat 
a objevovat. Můžete se zde 
naučit porozumět tomu, jak 
svět kolem nás funguje, pro-
střednictvím exponátů, se 
kterými můžete manipulo-
vat vlastníma rukama. Láká 
vás tato nabídka? Přihlaste 
se včas.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 8.00 – 16.00 hodin 
| Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin
Cena: 220 Kč
Informace: Pavla Chro-
báková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 
E-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 23. 
10.

30. 10.
HRÁTKY S PAPÍREM | 

PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Přijďte si k nám pohrát 
s papírem. Papír je úžas-
ný materiál, který lidstvo 
zná už téměř 5 000 let. Co 
o něm víte vy? Víte, jak se 
vyrábí, k čemu všemu se 
používá a co všechno se 
s ním dá zažít? Vyrobíme 
si vlastní ruční papír, sváže-
me a ozdobíme si deníček, 
seznámíme se s japonskou 
technikou ozdobného sklá-
dání papíru nazývanou 
origami. Čeká vás turnaj 
v papírových hrách, koulo-
vaná s papírovými míčky 
nebo ochutnávka jedlého 
papíru. Nudit se rozhodně 
nebudete.
Věk: 7–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00 – 16.00 hodin 
| Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Martina Fatr-
dlová | Telefon: 558 111 766, 
736 150 088 | E-mail: marti-
na@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 27. 
10.

Změny vyhrazeny.
Sledujte propagační 

materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 

konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.

SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777

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

NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ SVČ KLÍČ

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

nacházející se v objektu č.p. 146 na pozemcích p.č. 
2155/23 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 

zastavěná plocha a nádvoří, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek – garáže.

Celková výměra 1 garáže je 25 m2.
 Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 
nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, 

odboru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. 
NP, dveře č. 315 – Ing. Sylva Chlebková.

Občané Frýdku-Míst-
ku se v letošním roce 
opět dočkali nových ba-
revných nádob na třídění 
odpadů. Celkem dvacet 
pět kontejnerů na plasty, 
papír a nápojové kartóny 
bylo do města umístěno 
díky společnému pro-
jektu Moravskoslezské-
ho kraje a Autorizované 
obalové společnosti EKO-
-KOM, a. s. Cílem pro-
jektu je usnadnit lidem 
třídění odpadů a tím zvý-
šit množství vytříděných 
odpadů.

Průzkumy mezi veřej-
ností ukazují, že pro lidi je 
při motivaci k třídění od-
padů nejdůležitější blízká 
vzdálenost ke kontejnerům 
na papír, sklo, nápojové 
kartóny a plasty. Podle 
aktuálních dat každý oby-
vatel Moravskoslezského 
kraje v loňském roce vho-
dil do barevných kontejne-
rů rovných 41 kilogramů 
plastů, papíru, skla a nápo-
jových kartónů. Za pozitiv-
ními výsledky stojí, kromě 
propagačních a vzděláva-
cích aktivit, právě stále se 
zlepšující dostupnost kon-
tejnerů na třídění. Součás-
tí spolupráce společnosti 
EKO-KOM, a. s. a kraje je 
totiž pravidelné zahušťová-
ní sítě barevných kontejne-
rů na tříděný odpad. Tím 
se stává třídění občanů po-
hodlnější. Tato skutečnost 
totiž významně napomáhá 
nejen růstu množství, ale 
i zvyšování kvality vytří-
děných odpadů. 

Frýdek-Místek patří mezi 
deset měst a obcí v Mo-
ravskoslezském kraji, kde 
přibylo nejvíce barevných 
kontejnerů. Celkem deset 
nových nádob na plasty 
a patnáct na papír a ná-
pojové kartóny bylo letos 
ve Frýdku-Místku umís-
těno především tam, kde 
lidem doposud chyběly. 
Kontejnery na plasty byly 

umístěny na ulici Ma-
rie Majerové, Vojtěcha 
Martínka, Na Vyhlídce, 2. 
května, Křižíkova, Šeří-
ková, Na Výsluní, Lipová 
a v Lískovci. Kontejnery 
na papír a nápojové kartó-
ny byly umístěny na ulici 
Bezručova, Bavlnářská, 
2. května, Stařičská, Bo-
ženy Němcové, Pekařská, 
Janáčkova, Pionýrů, Petra 
Cingra, Stanislava Kost-
ky Neumanna, Křižíkova, 
Střelniční, Na Vyhlídce 
a Na Výsluní. Jaroslav 
Zezula z frýdecko-místec-
kého magistrátu k tomu 
dodává: „Nové nádoby 
na tříděný odpad jsme 
umístili na místa, kde se 
stávající kontejnery pře-
plňovaly nebo kde úplně 
chyběly. Současně jsme 
také barevné kontejnery 
rozmístili dle podnětů ně-
kterých občanů. Věříme, 
že více barevných nádob se 
projeví na zlepšení třídě-
ní odpadů. Současně jsme 
rádi, že nám EKO-KOM 
díky svému projektu po-
skytl nádoby zdarma a mů-
žeme tak vycházet vstříc 
občanům.“

K třídění odpadu se sna-
ží lidi motivovat společně 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek také Autori-
zovaná obalová společnost 
EKO-KOM. Ta každoroč-
ně realizuje řadu podpůr-
ných aktivit. Díky tomu se 
daří každoročně zvyšovat 
množství vytříděných od-
padů z domácností. Vy-
tříděné plasty, papír, sklo 
nebo nápojové kartony se 
pak recyklují a takto zís-
kané materiály se používají 
na nové výrobky. To je dob-
ré především pro životní 
prostředí, protože se šetří 
primární suroviny a místo 
na skládkách, které se tak 
nemusí zbytečně rozšiřo-
vat. Více informací o třídě-
ní odpadů: www.jaktridit.cz 
nebo www.tridime.info.

Ve městě přibyly kontejnery,
usnadní lidem třídění odpadů
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V lokalitě ulic V. Ne-
zvala, Fibichova, Vrch-
lického, Kolaříkova 
a Lidická dojde v ná-
sledujících měsících 
ke kácení nejméně osm-
nácti vzrostlých stromů 
z důvodů rekonstrukcí 
vodovodu, kanalizace, 
nízkotlakého plynovodu 
a podzemního vedení vy-
sokého napětí. 

Všechny tyto pod-
zemní inženýrské sítě 
mají v souladu s platnou 
legislativou stanovena 
ochranná pásma, ve kte-
rých je zakázáno vy-
sazovat trvalé porosty. 
V některých případech se 
vzrostlé stromy, vysaze-
né před mnoha desítkami 
let často samotnými oby-
vateli výše jmenovaných 
ulic, nachází přímo nad 
vedením inženýrských 
sítí a výměnu dosluhují-
cího potrubí nebo kabelů 
nelze realizovat bez vyká-
cení těchto stromů, neboť 
výkopové práce by vedly 
k rozsáhlému poškození 
kořenů stromů. 

Pokud je k provedení 
rekonstrukcí inženýr-
ských sítí nutné vydá-
ní územního souhlasu, 
vstupuje Statutární město 
Frýdek-Místek jako vlast-
ník pozemku a Magistrát 

města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, jako dotče-
ný orgán ochrany příro-
dy do jednání se správci 
sítí a snaží se dosáhnout 
změny trasy výkopů nebo 
použití bezvýkopových 
technologií v blízkos-
ti kořenových systémů 
stromů tak, aby nedošlo 
k jejich poškozování nebo 
k nutnosti kácení stromů. 
V minulém roce se takto 
při schvalování projekto-
vé dokumentace k rekon-

strukci vodovodů a kana-
lizace podařilo změnami 
tras zachránit několik ja-
vorů, které jsou součástí 
stromořadí na ul. Vrchlic-
kého, nebo vzrostlou vrbu 
na ul. Boženy Němcové.

Pokud správce podzem-
ní inženýrské sítě provádí 
její rekonstrukci v původ-
ní trase, neprobíhá schva-
lovací proces v územním 
řízení a Statutární město 
Frýdek-Místek ani Magis-
trát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, nemohou 
kácení stromů zabránit. 

Provedení takového káce-
ní správce inženýrských 
sítí pouze písemně ozná-
mí orgánu ochrany příro-
dy v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
s patnáctidenním předsti-
hem. Takto bude probíhat 
rekonstrukce podzemního 
vedení vysokého napětí 
v ulicích V. Nezvala, Li-
dická, Ostravská a Anen-
ská. 

Výše uvedené káce-
ní je plně v kompetenci 
správců inženýrských 
sítí a Statutární město 
Frýdek-Místek neodpo-
vídá za jeho realizaci 
a nerozhoduje o přes-

ném termínu jeho prove-
dení. Z důvodu zajištění 
ochrany hnízdících ptáků 
a ochrany zvláště chráně-
ných živočichů by však 
kácení mělo být v soula-
du se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny prová-
děno v období vegetač-
ního klidu dřevin (tedy 
v období od 1. listopadu 
do 31. března).

Na webu města nalez-
nete seznam dřevin, které 
budou káceny, a mapu se 
zákresem těchto stromů. 

 odbor životního 
 prostředí a zemědělství

Odbory

„informujeme 
občany“

Statutární město Frýdek-
-Místek se zapojilo do eko-
logického programu na sběr 
použitých inkoustových car-
tridgí a laserových tonerů 
z tiskáren, které se pak dále 
repasují nebo recyklují. Pro-
gram zajišťuje společnost 
Cart4Future s.r.o., jejíž sběr-
né boxy jsou umístěny:

Ve Frýdku:
- ve sběrném dvoře na ul. 

Jana Čapka (sídliště Slez-
ská – bývalý areál stavebnin 
BETA),

- v areálu společnosti Frý-
decká skládka, a.s., na ul. 
Panské Nové Dvory 3559,

- v mobilní sběrně odpadů 
pod estakádou na ul. Na Pří-
kopě poblíž č. p. 1175,

- v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku hned 
za hlavním vchodem nalevo 
u schodiště.

V Místku:
- ve sběrném dvoře na ul. 

Collo-louky (vedle super-
marketu Tesco),

- v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku v eko-
logickém koutku naproti vý-
tahu (po vstupu do budovy 
doprava po schodech dolů).

Myslete ekologicky, ne-
vhazujte cartridge a tonery 
do komunálního odpadu, 
ale raději je přineste na výše 
uvedená místa a umožněte 
tak jejich další repasování 
nebo recyklaci. Odevzdání 
je zdarma. Ročně se na ce-
lém světě vyhodí přes 500 
milionů cartridgí a tonerů, 
které skončí na skládkách 
odpadů, bez další možnosti 
využití. Plasty, ze kterých 
jsou cartridge a tonery vyro-
beny, se tam pak rozkládají 
450-1000 let. 

Sběr cartridgí a tonerů

Kácení stromů na sídlišti Kolaříkovo

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí od-
dělení ekonomického roz-
voje (rozvoj města, příprava 
a management projektů spo-
lufinancovaných EU a z dal-
ších dotačních zdrojů)
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11
(platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpi-
sů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání
2. obecné předpoklady dle 

ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných 
celků, ve znění pozdějších 
předpisů, u uchazečů naro-
zených do 1. 12. 1971 předlo-
žení osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se 
stanoví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slo-
venské Federativní Repub-
liky, České republiky a Slo-
venské republiky. (Pokud 
uchazeč nebude mít k dis-
pozici lustrační osvědčení 
v termínu do 23. 10. 2015, 
postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o po-
skytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při sa-
motném výběrovém řízení.)
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 

4. základní znalosti následu-
jících předpisů:
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
5. obecný přehled v proble-
matice strukturálních fondů
6. místní znalost Frýdku-
-Místku
7. cizí jazyk výhodou (ob-
zvláště AJ)
8. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
9. řidičský průkaz sk. B
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 

nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
• u uchazečů narozených 
do 1. 12. 1971 předložení 
osvědčení podle zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slo-
venské Federativní Repub-

liky, České republiky a Slo-
venské republiky
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 23. 
10. 2015 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo vedoucího oddělení ekonomického rozvoje 

odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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 (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
– Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3986/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 67,20 m2 (garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 25,80 m2,
II. NP, místnost 207 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, 
IV. NP, místnost 407 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (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 plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, přičemž 
vyústění podchodu směrem k bývalému autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podchodu 
směrem k supermarketu Albert je na pozemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174. 

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

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

Zařazení: neúředník
Druh práce: technik
Místo výkonu práce: měs-
to Frýdek-Místek
Platová třída: 10
(platový stupeň podle dél-
ky uznané praxe v sou-
ladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách 
a správě; možnost postup-
ného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
1. 11. 2015
Pracovní poměr: 
doba určitá
Požadované předpoklady:
1. vzdělání středoškolské, 
popř. vysokoškolské
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
3. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
• zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník
• zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
4. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, prá-
ce s internetem
5. vzdělání technického 
směru výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. ti-
tul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-

zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři mě-
síce; u cizích státních pří-
slušníků obdobný doklad 
vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás mohli 
aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběro-
vého řízení.
Přihlášky s požadova-
nými doklady zasílejte 
do 19. 10. 2015 v zalepené 
obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy ucha-
zeče na adresu: 
Ing. Bc. Hana Kalužová
Magistrát města Frýdku-
-Místku
odbor správy obecního ma-
jetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 

výběrové řízení na místo technika odboru 
správy obecního majetku Magistrátu města 

Frýdek-Místek, Radniční 1148

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká, aby se 
mezi 1. až 30. říjnem 2015 
dostavili v úřední dny, tj. 
pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h, poled-
ní přestávka 11.30 – 12.30 
h) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h) na od-

bor sociálních služeb, bu-
dova ul. Radniční 1149, 1. 
patro, kanc. č. 210 k aktu-
alizaci svých žádostí. 

Toto upozornění se ne-
týká 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 
aktualizovat až v 1. kalen-
dářním čtvrtletí roku 2016.

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

Letos budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 62 
svozových místech. Odpad 
smí být odkládán pouze 
do kontejnerů! 

19. 10.
Frýdek: P. N. Dvory – u č. 
p. 2416; P.  N. Dvory – u býv. 
hřiště TJ Slezan; ul. K Hájku 
– u obchodu; křižovatka ul. 
Lubojackého a J. E. Purkyně; 
ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pe-
čovatelských domů
Místek: ul. Fibichova – po-
blíž gymnázia; ul. Pionýrů 
– u č. p. 803-805

20. 10.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti 
kříže; ul. Vršavec – u lesa; ul. 
Jeronýmova – u č. p. 394-399
Místek: ul. Beethovenova – 
na parkovišti; ul. Myslbekova 
– u rozvodny; ul. Ke Splavu – 
u nádob na separovaný odpad

21. 10.
Frýdek: ul. Slezská – na par-
kovišti před domem č. 
p. 2898; ul. Černá cesta – 
u obchodu; ul. Křižíkova – 
autobusové stanoviště VP; 
ul. J Hakena – u večerky 

„Maják“; ul. Tolstého – u te-
lefonní budky 
Lískovec: za výrobnou krů-
tích výrobků

22. 10.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova 
– vedle č. p. 284; ul. Nad 
Mostárnou – u lávky; ul. J. 
Skupy – za kulturním do-
mem; ul. Cihelní – u gymná-
zia a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. 
Klicperova – u popelnic; ul. 
Slunečná – naproti domů č. 
p. 302–304

26. 10.
Místek: ul. Hálkova-Březino-
va – u výměníku; ul. ČSA – 
u č. p. 1935 (na parkovišti); ul. 
Anenská – poblíž č. p. 632; 
ul. Zd. Štěpánka – za restau-
rantem; ul. Bezručova – u be-
tonových zábran; ul. K Oleš-
né – u č. p. 1332

27. 10.
Místek: ul. J. Trnky – u re-
staurace Morava; ul. Dr. Va-
culíka – parkoviště za 8. ZŠ; 
ul. Frýdlantská – u věžáků
Zelinkovice: poblíž MŠ u ná-
dob na separ. odpad
Chlebovice: u transformáto-
ru; u pošty; u pana Martínka

Lysůvky: u telefonní budky, 
naproti zahradnictví
28. 10. (státní svátek) 
Frýdek: ul. Novodvorská – 
J. Čapka; ul. M. Chasáka – 
u domu č. p. 3149; ul. Pekař-
ská – naproti domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u ná-
dob na separovaný odpad; ul. 
Lesní – za domem č. p. 505; 
ul. Palkovická – u podchodu

29. 10.
Lískovec: u hasičské zbrojni-
ce; u hřbitova
Skalice: u kulturního domu; 
u kostela; u žampionárny 
Místek: ul. Polní – u hřiš-
tě; ul. Kolaříkova – naproti 
domu č. p. 1589; ul. Spoři-
lov – za domem č. p. 1612; 
ul. Čelakovského – bývalá 
prodejna
V době od 16. do 19. 10. bude 
umístěn velkoobjemový kon-
tejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, 
a Skalice – Kamenec, rozces-
tí. Kontejner bude umístěn 
v pátek dne 16. 10. v dopo-
ledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 19. 10. také 
v dopoledních hodinách.

Harmonogram svozu objemného odpadu
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Český svaz chovatelů, 
základní specializova-
ná organizace chovatelů 
okrasného a exotického 
ptactva, ZO ČCH Frýdek 
1, pořádá ve dnech 22. až 
25. října výstavu, která se 
koná v historickém měš-
ťanském domě ve Frýd-
ku-Místku, na Zámeckém 
náměstí č.p. 1251.

„Návštěvníci výstavy 
uvidí ve výstavních klecích 
a voliérách spektrum okras-
ných a exotických ptáků 
z celého světa. Budou zde 
k vidění drobní exotičtí ptá-
ci, kanáři, výstavní andulky, 
korely a papoušci ve veli-
kostech od těch nejmenších 
až po ty největší, jejichž stisk 
zobáku má již velkou sílu, 
a další ptáci. Bude zde vysta-
veno i jediné plemeno ptáka, 
který byl historicky vyšlech-
těn v České republice a jehož 
název je Olomoucký kanár,“ 
láká k návštěvě Jiří Čumí-
ček, předseda organizace.

Výstava je dále koncipo-

vána tak, aby prezentovala 
také chov ochočených ptá-
ků, tzv. domácích mazlíčků, 
které mají ve svém chovu 
členové pořádající organi-
zace. Klece s těmito ptáky 
budou zvlášť označeny 
a v průběhu výstavy bude 
několikrát předvedena jejich 
dovednost. 

Pořadatelé výstavy za-
jišťují na požádání školám 
a dalším zájemcům odborný 
výklad. 

Zájemcům o historii 
domu, jehož výstavba se da-
tuje do 16. století a který byl 
rekonstruován i za přispění 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, budou předvedeny 
historické sklepní prostory. 

Výstava je otevřena pro 
veřejnost ve dnech 22.–24. 
října od 8 do 18 hodin a 25. 
10. od 8 do 15 hodin. Sou-
částí výstavy je prodejní 
koutek, ve kterém bude pro-
bíhat prodej ptáků a odborná 
poradna chovatelům ptáků.

Vstupné pro dospělé činí 

30 Kč, pro důchodce 15 Kč 
a pro děti od 6 do 15 let 
10 Kč. 

Chovatelé pořádající 
organizace, která vznik-
la v roce 1927 a je jednou 
z nestarších organizací za-
bývajících se chovem ptáků 
v České republice, se těší 
na bohatou účast návštěvní-
ků a zároveň zvou mezi sebe 
i nové členy.

Seznamte se s velice 
zvláštními lidmi, s oso-
bami, jejichž postižení 
bylo prokletím, ale i da-
rem. Možnost budete mít 
na výstavě v Muzeu Bes-
kyd v termínu od 2. do 8. 
listopadu, denně od 10 
do 18 hodin.

Od pradávna se v naší 
společnosti vyskytovali 
jedinci svým zevnějškem 
výrazně vystupující z davu. 
Společnost se jich stranila, 
ale zároveň byla přitaho-
vána jejich zvláštnostmi. 

Z postižení takových lidí 
často pramenila neskutečná 
síla a odhodlání vzepřít se 
osudu a předvést okolí svůj 
neobyčejný vzhled jako dar, 
tito lidé chtěli být respekto-
váni a uznáváni. Pracovali 
v cirkusech a panoptikách, 
mnohdy se naučili i neuvě-
řitelným kouskům, kterými 
ještě více podněcovali zvě-
davost návštěvníků.

Máte jedinečnou mož-
nost poznat tyto výjimečné 
lidi na vlastní oči. Můžete 
spatřit lidi se dvěma hlava-

mi, dvěma obličeji, čtyřma 
očima, několik siamských 
dvojčat nebo muže s vlčím 
syndromem.

Podle dobových pramenů 
bylo umělci v petrohrad-
ském antropologickém mu-
zeu vytvořeno 25 věrných 
napodobenin z vosku, byly 
použity lékařské oční a zub-
ní implantáty a do vosku 
vpichované pravé lidské 
vlasy, proto sochy působí 
dokonale živým dojmem. 
Výstava je díky svému té-
matu skutečným unikátem.

Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
srdečně zve na koncert vy-

nikající mladé klavíristky. 
Katia Vendrame je šest-
náctiletá italská klavírist-
ka s českými předky.

V současné době je stu-
dentkou Konzervatoře 
v Bergamu (Itálie). Získala 
již řadu ocenění a vyzna-
menání, např. ceny abso-
lutní vítězky na klavír-
ní soutěži „Rospigliosi“ 
v Lamporecchiu, meziná-
rodní interpretační soutěži 
„Pro-Bohemia“ v Ostra-
vě a mezinárodní soutěži 
v Cortemilia, Citta di Piove 
di Sacco, Reggio Emilia 
v Itálii. Dále první místa 
v soutěži „J. S. Bach“ v Se-
stri Levante, také v soutěži 

„A. Bartolini“ v Miláně 
a dalších. Jejím posledním 
úspěchem je „Cena Kon-
zervatoře Pabla Sarasate“ 
ve španělské Pamploně 
získaná u příležitosti zná-
mé „Mezinárodní soutěže 
Fryderyka Chopina pro děti 
a mládež“ v Szafarni v Pol-
sku.

Přes svůj mladý věk již 
vystoupila na různých festi-
valech a hudebních přehlíd-
kách v Itálii, České repub-
lice a delších evropských 
zemích.

Koncert se uskuteční 
v koncertním sále školy 
v úterý 3. listopadu v 16.30 
hodin.

Výstava voskových figurín

Výstava okrasného a exotického ptactva

PAPOUŠEK ŠEDÝ: Žak, 
který bude vystavován jako 
ochočený a mluvící pták.

Koncert italské klavíristky

Střípky z mezinárodního 
trienále smaltu

Foto: L. Selishchev

Až do 1. listopadu na-
bízí Muzeum Beskyd 
ve Frýdku-Místku ojedi-
nělou příležitost, uvidět 
evropský smalt v České 
republice, 8. mezinárod-
ní trienále smaltu. Pod 
novým vedením muzea se 
tato akce vrací po letech 
přešlapování ke staré 
slávě a skutečně meziná-
rodní konfrontaci, kterou 
akce začínala.

Zúčastnilo se jí 48 au-
torů z celé Evropy a hosté 
i z Japonska. Dá se říci, že 
mimo absenci Francie byla 
zde představena většinou 
špičkovými autory součas-
ná tvář evropského smal-
tu. Na vlastní výstavě je 
výrazně zastoupen hlavně 
technický umělecký smalt, 
jehož tradice má kořeny 
ve Frýdlantě n. O. Tam 
výroba prakticky zanikla, 
ale tradici udržuje spolek 
Dílna uměleckého smaltu. 
Řada prací, i zahraničních, 
také ve Frýdlantě vznikala. 
Členy Dílny je také řada 
autorů z Frýdku-Místku, 
kteří se v mezinárodní kon-
frontaci neztratí. Tato po-
loha byla vyvážena drob-
nými pracemi na mědi, 
většinou orientovanými 
na drobný šperk a menší 
dekorativní předměty uži-
tého umění. Návštěvníci 

tak mají možnost vidět mo-
numentální figury Oliny 
Francové z Česka i unikát-
ní smalty figurální Japon-
ky Kyoko Iio. V množství 
výtvarných názorů, které 
logicky odrážejí chaotický 
vývoj současného umění, 
je cítit dvě výrazné ten-
dence, které ve smaltu léta 
převládají. Jedna větev vy-
chází z tradiční dekorativ-
nosti, podtržená často i ná-
vraty k národním školám, 
jiné směřují k výrazovému 
smaltu, který reprezentuje 
i tzv. frýdlantská smaltér-
ská škola (např. pracemi 
Petra Bednáře, figurální-
mi smalty Evy Kučerové-
-Landsbergrové i mladších 
autorů). Potěšitelné je, že 
Muzeum Beskyd připra-
vuje k výstavě katalog, 
který vyjde na jaře příští-
ho roku, i soubor statí ze 
semináře, který proběhl 
v rámci výstavy. Příspěv-
ky autorů z Česka, Polska, 
Maďarska, Ruska, Ukra-
jiny i Japonska byly velmi 
podnětné a zachycují pro-
blémy i přínos této tisícile-
té techniky v současnosti. 
Muzeum Beskyd a kurátor 
výstavy P. Juřák odved-
li odborně pro umělecký 
smalt a propagaci jeho tra-
dice ohromnou práci. 

 Karel Bogar 
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NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
St 28. 10. v 19.00

Ani spolu, ani bez sebe
předplatitelská skupina B

Divadlo Kalich
Jejich byty dělí jen pár metrů společné 
chodby, ovšem oni dva jako by žili kaž-
dý na jiné planetě. Ona – renomovaná 
psycholožka, on – manažer marketingu. 
Shodnout se dokážou jen na jediném: že 
toho druhého prostě nemůžou vystát. 
Jenže pod každodenními slovními pře-
střelkami a dohady prosvítá cit, který si 
oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo 
z nás přece nechce zůstat sám, a jak 
známo, protiklady se přitahují!
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa

KOREJSKÉ DNY
Sobota 17. 10.

14.00-17.00, Nová scéna Vlast
„Kultura a sport v Koreji“ 

Exhibice korejské deskové hry baduk, 
bojového sportu taekwondo a tradiční-
ho čajového obřadu. Zakončení festiva-
lu s hudebním představením korejských 
účinkujících. 

19.00-20.30, Nová scéna Vlast
„Cesta jménem život“ 

– filmové promítání 
Projekce úspěšného korejského animo-
vaného filmu Ahn Jae-Hoon a Han Hye-
-Jin (2014) o třech životních příbězích, 
reprezentujících korejskou povídkovou 
tvorbu 20. století. Korejsky, české titul-
ky, 90 min.

ZÁBAVNÝ POŘAD
St 21. 10. v 19.00

Halina Pawlowská „Chuť do života“
zábavný pořad

…aneb o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, aby-
chom se jim společně smáli. A taky, po-
chopitelně, o jídle! Protože: všechno je 
putna, jen když nám chutná…
One woman talk-show Haliny Pa-
wlowské k její nové stejnojmenné knize.

PRO DĚTI
Ne 18. 10. v 15.00

Kašpárek a ježibaba
Divadlo V batohu

Veselá loutková pohádka pro děti od 3 
let. Vstupné: 60 Kč.

Ne 25. 10. v 15.00
Nedělní pohádka

Vstupné: 60 Kč.
VÝSTAVY

Výstava výtvarných prací 
studentů gymnázia

Studenti gymnázia Petra Bezruče
Jak vnímáme historii, současný svět 
a jaký bychom chtěli mít ten budoucí? 
O čem přemýšlíme, co prožíváme, co 
pozorujeme, co nás zajímá? Jací jsme? 
Takové otázky si kladou studenti Gym-
názia Petra Bezruče v hodinách este-
tické výchovy. A jejich výtvarné práce 
realizované v různých výtvarných tech-
nikách pak odrážejí cestu k hledání od-
povědí na ně...

KINO
Ne 18. 10. v 17.00

Mimoni
USA, animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 91 min., vstupné 110 Kč/ děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti.

Ne 18. 10. v 19.00
Legendy zločinu

Velká Británie, thriller, 2D, 15+, titulky, 
133 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Út 20. 10. v 19.00
Muž na laně

USA, drama, 2D, 2015, režie: R. Ze-
meckis, přístupný, titulky, 123 min., 
vstupné 140 Kč/pro členy FK 120 Kč, 
Filmový klub, premiéra

St 21. 10. v 10.00
Daleko od hlučícího davu

USA, romantický/drama, 2D, 12+, titul-
ky, 119 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 22. 10. v 18.00
Dokonalý šéf

Známý šéfkuchař (Bradley Cooper) se 
snaží dát dohromady tým pro nejlepší 
restauraci na světě.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky, vstup-
né 120 Kč/ pro dámy 100 Kč, Dámská 
jízda, premiéra.

Pá 23. a Ne 25. 10. v 17.00
V hlavě

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 102 min., vstupné Kč, pro děti.

Pá 23. a Ne 25. 10. v 19.00
Poslední lovec čarodějnic

Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední 
lovec čarodějnic v nové akční fantasy 
ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá 
pověra.
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 2D, 
12+, titulky, vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 26. 10. v 19.00
Návrat do budoucnosti I.

USA, dobrodružný/sci-fi, 2D, 1985, 
režie: R. Zemeckis, přístupný, titulky, 
116 min., vstupné 100 Kč/ pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 27. 10. v 19.00
Návrat do budoucnosti II.

USA, dobrodružný/sci-fi, 2D, 1989, 
režie: R. Zemeckis, přístupný, titulky, 
108 min., vstupné 100 Kč/ pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Čt 29. 10. v 17.00
We Are Your Friends

USA, hudební/romantický/drama, 2D, 
15+, titulky, 93 min., vstupné 110 Kč.

Čt 29. 10. v 19.00
Kobry a užovky

ČR, drama, 2D, 15+, 111 min., vstupné 
80 Kč.

PRÁZDNINY HURÁ DO KINA:
Čt 29. – Pá 30. 10. v 10.00

Mrkáček Bill
Animovaná dobrodružství neposed-
ného medvídka koaly Mrkáčka Billa 
a jeho přátel. Austrálie, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 110 Kč, 
pro děti, premiéra.

Čt 29. – So 31. 10. v 15.00
Hotel Transylvánie 2

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 97 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

Pá 30. – So 31. 10. v 17.00
Fakjů pane učiteli 2

Německo, komedie, 2D, 12+, dabing, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 30. – So 31. 10. v 19.00
Celebrity s.r.o.

Komedie o tom, co se děje v zákulisí 
natáčení jednoho nekonečného TV 
seriálu. V hlavních rolích J. Mádl, V. 
Cibulková, Z. Bydžovská a další. ČR, 
komedie, 2D, přístupný, 103 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

KuLTurNí důM FrýdeK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

pátek 16. 10. od 14 hodin
3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY HUDBY, 

TANCE A ZPĚVU SENIORŮ
Velký sál Kulturního domu Frýdek, 
vstup zdarma. Všechny občany Frýd-
ku-Místku zve Svaz důchodců F-M.

sobota 24. 10. od 9 hodin 
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ 

SEMINÁŘ
Pořádá KSČM, vystoupí prof. Krejčí, 
prof. Keller, JUDr. V. Filip a další.

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
20. 10., 16.00

 Místek, Hlavní 112, Modrý salonek
Zdenka Braunerová – přednáška 
Mgr. Gabriely Pelikánové z cyklu 
přednášky o umění

22. 10., 18.00

Místek, Hlavní 112, Modrý salonek
Mgr. Martin Žamboch: Místecké gym-
názium v proudu dějin I. (120. výročí 
Gymnázia Petra Bezruče ve F-M) 

VÝSTAVY:
Do 18. 10.

Výstava „KIWANIS PANENEK“ 
Knihovna FM, pobočka Místek – 

oddělení pro děti a mládež
Do 16. 10.

Výstava – Týden chudoby
Knihovna FM, pobočka Místek – 

výstava na schodišti

MuZeuM BeSKYd

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)

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
8. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE 

SMALTU
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vyhlá-
silo v letošním roce již 8. mezinárodní 
trienále smaltu. V tomto ročníku se 
muzeum vrátilo k původní myšlence 
prezentovat různorodost uměleckého 
smaltérství nejen v České republice, 
ale také v Evropě a ve světě. Na trienále 
jsou vystaveny práce zkušených smalté-
rů i výtvarníků stojících na počátku své 
umělecké dráhy. 
DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU
FOTOGRAFIE ZDEŇKA THOMY

Tibet, kouzelné slůvko, jež v naší hlavě 
roztočí kolotoč nejrůznějších představ. 
Země velehor, věčného ledu a sněhu, 
pustých náhorních plání, tajemných 
klášterů a osobitých, zvláštních lidí. 
Tam někde, ztraceno vysoko v horách, 
v překrásném údolí, leží bájné Šangri-
-la, místo věčného tichého štěstí. 
Výstava fotografií Zdeňka Thomy je 
výsledkem šesti dlouhodobých cest 
Zdeňka Thomy do himálajské oblasti 
v letech 1991 až 1998.
OBRÁZKY NA SKLE MALOVANÉ
Podmalby na skle ze sbírky Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek a Ostravského 
muzea a práce žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy ve Frýdku-
-Místku. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
22. října v 17 hodin.

CESTY GYMNÁZIA 
PETRA BEZRUČE

Výstava fotografií z historie i součas-
nosti školy v arkádové chodbě Frýdec-
kého zámku.

DĚNÍ V MUZEU: 
Výzva

Pro připravované výstavy hledáme 
předměty spojené s tématikou zabíjač-
ky/řeznictví a cukrářství/pekařství. 
Budeme rádi za fotografie, dobové ku-
chařky, nádobí, textil a další pomůcky 

užívané jak pro domácí potřebu, tak pro 
výrobu.
Kontakt: Kateřina Peková (katerina.pe-
kova@muzeumbeskyd.com) a Slavěna 
Jurčíková (slavena.jurcikova@muzeu-
mbeskyd.com), telefon: 558 628 001, kl. 
53, 733 612 553

Pátek 16. října od 18.00 do 23.00
Večerní prohlídka Frýdeckého zámku
Temný osud hrdiny i rebela během pro-
hlídky zámku při svíčkách.
Rezervace a prodej vstupenek od 1. říj-
na 2015 na www.muzeumbeskyd.com 
a pokladně zámku.
Středa 21. října v 16.00 v Zámeckém klubu
Méně známé druhy hub a jejich použití
V České republice roste asi 1000 druhů 
jedlých hub. Asi 200 druhů je kulinář-
sky výjimečných, dalších 200 druhů je 
výborných, dalších 200 druhů je dob-
rých a 300 až 400 druhů je vhodných 
pro speciální úpravu. Přednáška sezná-
mí posluchače s těmi méně známými 
druhy hub, které je možné najít v Bes-
kydech a na Frýdecko-Místecku, a také 
s některými druhy kuchyňských úprav 
vycházejících především z vlastní zku-
šenosti Ing. Jiřího Lederera.
Úterý 27. října v 16.30 v Zeleném domě
Od legendy k legendě – Fiat Topolino 

a Nuova 500 
Před osmdesáti lety se zrodil legendár-
ní Fiat Topolino, ve své době nejmenší 
sériově vyráběný automobil na světě. 
Na Topolino v letech 1957–1975 na-
vázal jeden z nejúspěšnějších modelů 
Fiatu – Nuova 500. Přednášku doplní 
výstava dobových fotografií, prospektů 
a modelů. 

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Odborník Jiří Lederer vám bude k dis-
pozici vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin v Langově 
domě.

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Poradí vám botanička Petra Juřáko-
vá a bryoložka Jana Tkáčiková, vždy 
v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin. Dotazy i fotografie rost-
lin a mechorostů je možno zaslat také 
na e-mail: petra.jurakova@muzeum-
beskyd.com; jana.tkacikova@muzeum-
beskyd.com.

dIVAdLO ČTYŘLíSTeK

PRO DĚTI
Sobota 24. října v 15 hodin

Svatopluk Nejedlý Výr a holubice
Loutková pohádka s Kašpárkem o zlém 
sultánovi a princezně Sulejce, kterou 
chce získat pomocí kouzel a čar. Pro 
děti od 3 let – hraje Divadlo u Ostravice 
(DUO) Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

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

BerKANA – CeNTruM ZdrAVí, 
eNergIe A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

www.centrum-berkana.cz
Dětská jóga, kurz 
Úterky 14.15–15.15 

Mohendžodáro – tantrická jóga pro 
ženy, kurz – zahájení 

17. 10., 9.00–17.20 
Spontánní tanec Rozlety 

23. 10., 18.00–20.00 
Emoce a jejich důležité místo v na-

šem životě, přednáška 
19. 10., 18.45 

Snižování nadváhy – terapeutická 
jóga, kurz 

Úterky 15.30–17.20 
Terapeutická jóga, kurz 

Úterky 17.15–18.45 
Čtvrtky 17.45–19.15 

Noční Intu Satsang – Meditace, Intu 
hry, Muzikoterapie 

16. 10., 17.00–22.00–9.00
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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

HOrSKý KLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících 

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOZeKVíTeK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. Děti pracují s pomůc-
kami podle své svobodné volby, učí 
se samostatnosti, soustředění, trpěli-
vosti, toleranci, respektu i spolupráci 
s dalšími dětmi. Program školky je 
také zaměřen na hudební a výtvarnou 
činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montesso-
ri pracovny si mohou rodiče s dětmi 
vyzkoušet práci s Montessori po-
můckami a materiálem. Děti se učí 
soustředěné práci. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, 
řečové, hudební i výtvarné dovednos-
ti. Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty 
a dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 

12.00 hodin

TANeČNí STudIO dANCePOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
ONLINE REGISTRACE A INFOR-
MACE na www.dancepoint.cz nebo 
na tel. 776 096 091

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.
Taneční studio DANCEPOINT se na-
chází v centru Frýdku na Růžovém 
pahorku. V prostorách o rozloze 450 m2 

se nachází taneční sál o rozměrech 150 
m2 se zrcadly, klimatizací a wifi připo-
jením.
Naším hlavním zaměřením je STREET 
DANCE, dále pak nabízíme kurzy 
LATINY a SALSY, FLAMENCA, 
TWERKU a DANCEHALLU. Výu-
ku tance vedou místní lektoři, ale také 
špičkytaneční scény z Ostravy. Taneční 
studio působí na trhu již 10 let a za tuto 
dobu se pyšní hned několika úspěchy. 
Mezi ty největší patří 1. místo na me-
zinárodní soutěži v Německu – titul 
Mistra světa ve street dance formacích 
a v rámci národních soutěží Taneční 

skupina roku a Czech Dance Organi-
zation – titul Mistr Moravskoslezského 
kraje, Vicemistr Moravy a 2. Vicemistr 
České republiky v juniorských a dospě-
lých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – 
PÁ, kurzy jsou rozděleny zvlášť pro 
děti (5-11 let), juniory (12-15 let) 
a dospělé (15 let a více), pro začáteč-
níky i pokročilé. Pro tanečníky s min. 
ročními zkušenostmi nabízíme taneč-
ní skupiny, které se každoročně při-
pravují na taneční soutěže, jako jsou 
Czech Dance Organization, Taneční 
skupina roku a další.
NOVINKA! FLAMENCO: ČT 
od 18.00. Pod vedením trojnásobné 
vítězky mezinárodní soutěže veflamen-
covém tanci FLAMENCOPA Plzeň 
a FLAMENCO Chequia. Flamenco 
je velice osobním tancem, skrze něj 
můžeme vypovídat samy o sobě, sdí-
let, poznávat a rozvíjet samy sebe. Pro 
dámy všech věkových kategorií. Kurz 
je určen pro jednotlivce, nemusíte tak 
hledat partnera.
LATINA DANCE A SALSA: ČT 
od 17.00. Zavedený a oblíbený kurz 
ve studiu pro ženy.
Choreografie a krokové variace tohoto 
kurzu jsou přizpůsobeny tak, aby se 
daly tancovat samostatně, bez partnera. 
Směs nádherných podmanivých tanců. 
Pro všechny věkové kategorie.
Lektorem je Denis Výkruta, který dosá-
hl na nejvyšší mezinárodní třídy v tom-
to druhu tance.
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
Jedná se o provokativní a vyzývavý 
taneční styl určený pro ženy. Světo-
vým fenoménem se stal díky slav-
ným americkým zpěvačkám, jako je 
Beyonce nebo Shakira. Ideální pro 
formování celého těla. Certifikovaná 
lektorka od Anet Antošové – Denisa 
Pavelová.
DANCEHALL: ÚT od 18.00. Jedná 
se o atraktivní taneční styl pocháze-
jící z Jamajky, kde se zapojují pohyby 
pánví a boků. Tento taneční styl má 
relaxační účinky, kde spálíte i pár ka-
lorií. Kurz je určen pro všechny věko-
vé kategorie. Dynamická a příjemná 
lektorka Radka Lišková.

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.

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:
Filosofie a praxe jógy, zpevňování 
imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a soboru energií, pozitivní ovlivňová-
ní mysli, techniky zlepšení koncent-
race, statická a dynamická meditace, 
PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na pro-
blémy s páteří, SENIOŘI, DYNA-
MICKÉ MEDITACE – dle rozvrhu 
kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalit-

ňování života jak po stránce fyzické, 
psychické i duševní, poznatky, které 
vám předáváme na základě více než 
šedesátiletých zkušeností vůdčí osob-
nosti naší školy Zdeňka Šebesty i dal-
ších osobností.

PŘIPRAVUJEME 
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-

NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA 
- víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA 

- víkendový seminář

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

Světlana Žalmánková – Kouzla 
barev

NÁrOdNí důM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

Čt 22. 10. v 19.00, Národní dům
Trio Martinů

předplatitelská skupina KPH
Soubor měl možnost v rámci svých 
studií, stáží nebo mistrovských kurzů 
pracovat pod vedením vynikajících 
osobností z celého světa (Antonín Ko-
hout, Michael Schnitzler, Sandor De-
vich, Menahem Pressler). Nyní hraje 
ve složení Petr Jiříkovský – klavír, Pa-
vel Šafařík – housle a Jaroslav Matějka 
– violoncello a patří k vyhledáváním 
komorním souborům v Evropě.
Účinkují: Petr Jiříkovský – klavír, Pavel 
Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – vi-
oloncello

PRO DĚTI
So 31. 10. v 15.00

BROUČKIÁDA - Agentura Koráb
Komponovaný pořad pro děti, plný po-
hádkových soutěží a písniček. Poté se 
broučci odeberou hledat zimní potravu 
v lampiónovém průvodu, který povede 
OBR. Lampiónky si děti donesou z do-
mova. Vstupné: 60 Kč.

KURZY
Arteterapie

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob rela-
xace? A zároveň byste se chtěli o sobě 
něco dozvědět? Toužíte po sebepoznání 
a sebevyjádření?
Arteterapeutická setkání by mohla být 
pro vás to pravé…! Výtvarný projev je 
pro člověka přirozeným prostředkem 
vyjadřování vlastních pocitů, postojů 
ke světu i k sobě samému, je i prostřed-
kem sebepoznání a komunikace.
Kdy: Každý čtvrtek, 17.45–19.15
Cena: 8 lekcí/600 Kč
Jednorázové vstupné: 85 Kč
Další informace ke kurzu Nikol Kociá-
nová, 773 788 652.

TANEC
So 31. 10. v 19.00, Národní dům

Tančírna
Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů i nové kurzisty. Přijďte si za-
tančit! Vstup ve společenském oděvu. 
Vstupné: 80 Kč účastníci tanečních 
kurzů po předložení průkazu, 100 Kč 
ostatní.
120. výročí Gymnázia Petra Bezruče

Pá 16. 10. v 18.00, Nová scéna Vlast
Divadlo/Koncert

Prezentace studentů Gymnázia Petra 
Bezruče k oslavě 120. výročí založení 
školy. Vstupné: 100 Kč

Čt 22. 10. v 18.00, Městská knihovna 
Místek, Modrý salónek

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu 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 sou-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní 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 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

juNÁK – ČeSKý SKAuT, Z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíčková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com, tel.: 

774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 
Místek

Junák – český skaut, z.s.
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

HOTeL CeNTruM

TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo 
ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

 KeNNY BABY CLuB

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
(budova VOŠ Goodwill)
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Přednáška
Mgr. Martin Žamboch: „Místecké gym-
názium v proudu dějin I., Za časů císa-
ře Františka Josefa I., první republiky 
a protektorátu“. Vstup zdarma!

Čt 1. – So 31. 10., Nová scéna Vlast – 
foyer

Výstava
Výtvarné práce studentů Gymnázia 

Petra Bezruče.  
Vstup zdarma!

Čt 1. – So 31. 10., Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek

Výstava
„Život Gymnázia Petra Bezruče“ – fo-
tografie Gymnázia Petra Bezruče z his-
torie i současnosti. Vstup zdarma!

VÝSTAVY
Beskydské Veseléto 2015

Luděk Krulikovský
Během října si v prostorách vstupní 
haly Národního domu můžete pro-
hlédnout fotografie akcí KulturyFM 
Beskydského Veseléta 2015, jako jsou 
například Létohrátky, Jazz ve městě, 
Setkání divadla a hudby a další…

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
„Plakát“

Studenti 3. ročníku SŠ INFOTECH
Výstava plakátů, prací studentů 
Střední školy informačních technolo-
gií oboru Počítačová grafika na téma 
koncert, hudba, kterou poslouchám, 
zároveň pozvání na tuto kapelu nebo 
konkrétní muzikanty. V rámci výuky, 
zpracování zvoleného tématu v gra-
fických programech, jak technicky, 
typograficky, tak i výtvarně.
Virtuální výstavy jsou k vidění 
na webové adrese vystavy.kulturafm.
cz a fyzicky pak v Galerijním autobuse.

KLuB NeZBedA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

16. 10. Dobrodružná výprava 
do místeckého lesa (jen za příznivé-

ho počasí)
22. 10. Drakiáda

27. 10.  Sportovní pětiboj
28. 10. Státní svátek – ZAVŘENO

29. – 30. 10. Spaní v klubovně
- program bude upřesněn

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz

KLuB MAMINeK BrOuČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00h.
28. 10. ZAVŘENO 

– STÁTNÍ SVÁTEK
Nově v pravidelném programu:

Hudební hrátky s děťátky – každou stře-
du v měsíci.
Kontakt a rezervace: MgA. Lenka 
Troszková, tel: 604 465 863
Pololetní blok 18 lekcí/1530 Kč
Ve středy bude herna rezervována pou-
ze pro program Hudební hrátky s děťát-
ky, který bude rozdělen do tří skupin.
KOŤÁTKA – od 4 měsíců do 1 roku
BATOLÁČCI – od 1 roku do 2 let
PTÁČCI ZPĚVÁČCI – od 2 do 4 let

20. 10. POHÁDKA O ČERVENÉ 
KARKULCE

V úterý vám zahrajeme pohádku O Čer-
vené Karkulce. Začátek v 10 hodin.

27. 10. DRAKIÁDA
Přijďte s námi pouštět draky. Sraz u bu-
dovy ČSAD ve Sviadnově v 10.15 ho-
din. Draky si přineste s sebou. Doprava 
možná linkou číslo 7 ze zastávky Místek 
Poliklinika, odjezd 10.05 hodin. Děti do-
stanou diplom a sladkou odměnu.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných služeb!
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
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 

KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU

19. 10. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

22. 10. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
26. 10. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Pondělí – 16.00, čtvrtek – 16.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

3. 11., 10. 11., 24. 11. 2015 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

3. 11., 10. 11., 24. 11. 2015 – 10.00 h.

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
(čt) 29. 10. od 19h – Folk &. Country 

Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muzi-
ky vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. 
Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
29. 10. v 18.00 

Radana Šatánková představuje v poe-
tickém večeru svého oblíbeného básní-
ka – Ludvíka Aškenazyho.

3. 11. v 17.00 
Kateřina Švejdová: Zentangle 

Dernisáž výstavy, která je od počátku 
října k vidění v KAPITOLE.

6. 11. v 18.00 
Ladislav Špaček

Beseda s popularizátorem etikety.
10. 11. v 17.00 

Vlastimil Vondruška
Beseda a autogramiáda s autorem histo-
rických knih.

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,
PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

PÁTEK 16. 10. DOGA 
CHCETE POŘÁDNOU NÁLOŽ 
ROCKOVÉ HUDBY? STAVTE SE 
DO STOUNU, DOGA VŠE OSTATNÍ 
ZAŘÍDÍ, SUPPORT: KOMUNÁL 
SOBOTA 17. 10. NO!SE: FORBID-
DEN SOCIETY! 
DALŠÍ Z LEGENDÁRNÍCH DNB 
MEJDANŮ A JAKO HEADLINER 
HLAVNÍ PŘEDSTAVITEL FORBID-
DEN SOCIETY LABELU, KTERÝ UŽ 
DÁVNO PŘESÁHL HRANICE NAŠÍ 
ZEMĚ! 
PÁTEK 23. 10. MAJK SPIRIT 
PO BLESKOVĚ VYPRODANÉM 
SOBOTNÍM KONCERTU JSME 
PRO VÁS PŘIPRAVILI I DRUHÝ 
KONCERT, ABY SE DOSTALO 
NA VŠECHNY. ZAČÁTEK KONCER-
TU V 21.00 HODIN *PŘEDPRODEJ* 
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENT-
RA, EVENTIM.CZ 

SOBOTA 24. 10. MAJK SPIRIT – 
VYPRODÁNO 
JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ RAPPER 
ČESKOSLOVENSKA PŘIJEDE 
DO SVÉHO OBLÍBENÉHO KLUBU 
PŘEDSTAVIT SVOU NOVOU DES-
KU, SUPPORT: BENOX A TAKT – 
KŘEST CD ZLATO.
ÚTERÝ 27. 10. SVÁTEČNÍ HITY ZE 
ZÁHROBÍ 
DJ KAMIL TO ROZJEDE S TĚMI 
NEJLEPŠÍMI HITY VŠECH DOB! ZÍ-
TRA JE SVÁTEK 
PÁTEK 30. 10. VLOŽTE KOČKU & 
KAMILOVINY 
JEDNA Z NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH 
KAPEL A JAKO AFTER TY NEJLEP-
ŠÍ TANEČNÍ HITY VŠECH DOB
SOBOTA 31. 10. MYDYRABYCAD 
ELETROSWINGOVÁ KAPELA, KTE-
RÁ UŽ DÁVNO PŘESÁHLA HRANI-
CE NAŠÍ ZEMĚ

HudeBNí KLuB STOuN

MOudrÉ POdNIKÁNí ŽeN

Klub je platformou pro podporu a osob-
ní růst žen, které si přejí podnikat v 
souladu sama se sebou a se svými tou-
hami a vášněmi. Pravidelné kruhy žen 
jsou založeny na principech důvěry, 
sdílení, vzájemného zasíťování, moud-
rosti a tvořivosti.

6. 11., 18–21 hodin
Tematický večer 

– Jak využít dotace?
Divadlo Čtyřlístek, Novodvorská 3478, FM

Účastnický poplatek 200 Kč.
Je nutné se předem přihlásit.

Na prosinec připravujeme: 
Vánoční kruh s večeří 

– Moudrost afrických žen
povídání doplněné fotografiemi o zim-
babwských sochařkách a jejich životě
Cafebar No7, nám. Komenského 7, 
Brušperk
Účastnický poplatek 300 Kč
Bude nutné se předem přihlásit.

regionální klub Frýdek-Místek, www.moudrepodnikanizen.cz
klub.frydekmistek@moudrepoodnikanizen.cz,

Hana Homolková, Tel. 777 124 329 
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
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.

Pro inzerci volejte 603 249 743
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774 420 029
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

pro oblast 
Frýdek – Místek a okolí

Spoleènost JET Money s.r.o. hledá

Práce možná i na DPP 
(dohoda o provedení práce)

Klub a galerie 
U ČERNÉHO KOCOURA 

výstava fotografií 
do 19. 11. 2015 
ENGLAND - 

Michal Popieluch 


