
Frýdecko-místecké za-
stupitelstvo kromě hlavního 
bodu programu – Gaudia 
– jednalo rovněž o podpo-
ře mládežnického hokeje, 
který zažívá boom v souvis-
losti s novou halou Polárka 
i v návaznosti na spolupráci 
s renomovaným klubem 
HC Oceláři Třinec.

Zastupitelstvo rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční do-
tace z rozpočtu města na rok 
2015 pro Hokejový club Frý-
dek-Místek  výhradně  pro 

děti a mládež ve výši zhruba 
747 tisíc korun.

Na kritiku opozice reago-
val  náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar:  „Leží  vám  v  žalud-
ku hokej nebo osoba pana 
prezidenta? Mějte tu odvahu 
a  řekněte  to,  nebo  řekněte, 
že za hnutí ANO navrhujete 
zrušit hokej. Obavy o použití 
těch  peněz  nejsou  na místě, 
dotace  může  být  zkontrolo-
vána třemi subjekty.“
Náměstek Pavel Machala, 

který má ve městě nyní sport 

na  starosti,  v  tomto  bodě 
připomínal, že podpora mlá-
dežnického  sportu  je  jedno-
značně prostředkem redukce 
kriminality mládeže,  nástroj 
k navazování sociálních vzta-
hů, k potlačení drogové pro-
blematiky u mladistvých atd.
„Koruna výdajů do spor-

tu  znamená  při  přesunu 
příležitostných  sportovců 
do aktivních úsporu 2,53 Kč 
ve  zdravotnictví,  u  přesu-
nu  neaktivních  sportovců 
do  příležitostných  či  ak-
tivních dokonce úsporu 71 
korun. Dle Michala Krause, 
experta pro oblast organi-
zace  a  financování  sportu 
z České unie sportu, zhruba 
čtvrtina  rodin  přitom  není 
schopna  uhradit  dětem  vý-
daje na sport. Hokej je sport 
finančně  náročný,  ale  klub 
jde cestou startovacích sad, 
které dává mladým hokejis-
tům k dispozici, takže s ním 
může  začít  širší  základna,“ 
vysvětluje  náměstek  Ma-
chala.  (pp)
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Soukromá společnost 
Gaudium Frýdek-Mís-
tek s.r.o., která žádala 
po městu 15% spoluúčast 
na projektu Srdce, před-
stavující čtyři miliony ko-
run z městské pokladny, 
se nakonec přijetí závazku 
spolufinancování ze strany 
města dočkala. Potřebné 
hlasy se ale musely najít 
po nelehké diskuzi napříč 
politickým spektrem.

Zastupitelstvo bylo svo-
láno přímo do budovy Gau-
dia,  aby  si  všichni  mohli 
udělat  jasnější  představu, 
o  čem  rozhodují.  Protože 
po  požadavku  na  jmeno-
vité  hlasování  hrozilo,  že 
se  jednání  významně  pro-
táhne, odebrali  se nakonec 
zastupitelé do velké jednací 

síně  magistrátu  do  osvěd-
čeného  prostředí  s  elek-
tronickým  hlasováním. 
Tam  si  vzal  nejprve  slovo 
jednatel  společnosti  Aleš 
Kubíček,  který  emotivně 
popsal  potřebu  dotaci  ze 
švýcarských  fondů  získat, 
neboť  stav  budovy  léčeb-
ny dlouhodobě nemocných 
je  kritický.  „Máme  obrov-
skou  společnou  neopako-
vatelnou  příležitost,  slušně 
vás  prosím,  zamyslete  se 
nad tím. Za projekt osobně 
ručím,  odpovědnost  beru 
na  sebe,  já  ze  státního  zá-
stupce strach nemám, když 
je  projekt  schválen  mi-
nisterstvem  zdravotnictví 
a  financí,“  argumentoval 
Aleš  Kubíček.  „Je  hezké 
říct,  já to beru na sebe, ale 

Vážení občané,
frýdecko-místecké zastupitelstvo má za sebou hlasová-

ní, které naplno ukázalo, do jak absurdní situace se dosta-
la naše radnice díky nesmyslným obviněním, které byly 
vzneseny vůči jednotlivcům i celé bývalé radě města. Asi 
jen ti, co si sami procházejí tím již několikaletým martý-
riem, kdy vám někdo nasadí psí hlavu a vznese obvinění, 
což samo o sobě stačí, aby vás část veřejnosti jednoduše 
odsoudila  bez  pravomocného  rozsudku  soudu,  na  který 
čekáte  roky, mohou pochopit, proč se najdou hlasování, 
u kterých člověk nedává na misky vah pouze nabízející se 
pro a proti, ale i to, jakou optikou by se na dané rozhodo-
vání mohl dívat státní zástupce.  Je mi líto, že se to dotklo 
zrovna  rozhodování  o  Gaudiu,  kde  působí  lidé,  jejichž 
práce si nesmírně vážím.   Michal Pobucký

V GAUDIU: Zastupitelstvo se nakonec muselo přesunout na magistrát.  Foto: Petr Pavelka

Gaudium podporu města dostalo

HOKEJOVÝ POTĚR: Sport a pohyb je pro děti důležitý. 
 Foto: Petr Pavelka

Dotace mládežnickému hokeji

justice  se na  to  tak nedívá. 
I  když  člověk  udělá  všech-
no  správně,  nemusí  být 
beztrestný.  Já  jsem  skuteč-

ně ovlivněn tím, že se dnes 
dívám na hlasování  i  z po-
hledu toho, jak o tom může 
přemýšlet  státní  zástupce. 
Jsem trestně stíhán za to, že 
jsem  hlasoval  pro  nejnižší 
cenu, takže skutečně nechci 

další  problém.  A  tady  je 
to  na  hraně. Už  když  jsme 
o  této  dotaci  rozhodovali 
v roce 2012, tak o tom byla 
velká debata a nebylo to bez 
problémů... 

 (Pokračování na str. 3
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Zástupci radnice a spo-
lečností, které vlastní prů-
myslové areály a budovy 
spojené s textilní výro-
bou Slezanu, udělali dal-
ší kus práce při přípravě 
společného memoranda, 
které směřuje ke zlepšení 
infrastruktury ve městě, 
veřejných prostranství, 
zlepšení nabízených slu-
žeb, jak komerčních, tak 
nekomerčních, k zahuš-

tění či novému využití 
ploch po brownfieldech, 
to vše na základě zadání 
studií dotčených oblastí. 
Obě strany také deklarují 
zájem na ochraně identi-
fikovaných staveb i přes 
neprohlášení za kulturní 
památky ze strany Minis-
terstva kultury ČR.
„Ze  zkušenosti  z  jiných 

měst  je  patrné,  že  pokud 
je  na  území  města  mnoho 

nevyužívaných  průmys-
lových  staveb,  či  památek 
a nejsou finanční prostřed-
ky  na  revitalizaci,  mohou 
vznikat  postupem  času 
neestetické  ruiny,  kte-
ré  zhoršují  kvalitu  nejen 
místa  této  stavby,  ale  také 
estetickou  a  tržní  hodnotu 
přilehlého  širšího  území 
a nemovitostí s ním souvi-
sejících... 

 (Pokračování na str. 3)

„Vedení  města  připravuje 
podmínky  dotačního  pro-
gramu  regenerace  objektů 
s historickou nebo historizu-
jící fasádou na území města 
Frýdku-Místku  s  tím,  že 
bychom  jej  rádi  spustili  už 
v následujícím roce 2016.
Cílem  programu  je  úhra-

da  zvýšených  nákladů 
spojených  se  zachováním, 
obnovou  a  estetizací  fasády 
objektu  a  související  práce, 
nikoli na modernizace a jiné 
úpravy  vnitřních  stavebních 
konstrukcí a změny dispozic 
objektu  prováděné  v  zájmu 
jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy.
Chceme tímto programem 

deklarovat, že nám skutečně 
záleží  na  tom,  jak  Frýdek-
-Místek  vypadá,  a  že  z  něj 
nebudou  nenávratně  mizet 
některé  historické  a  archi-
tektonické hodnoty. Majitele 
nemovitostí  chceme  moti-
vovat  zhruba  třetinovým 
spolufinancováním  nákladů 
zejména  na  obnovu  a  údrž-
bu fasády, ale i dalších este-
tických  prvků,  přes  okapy, 
římsy, parapety, až po prvky 
umožňující  bezpečné  umís-
tění  truhlíků  s  květinami 
do  oken.  Uvažujeme,  že 
podpoříme také noční osvět-
lení  fasády  pro  zdůraznění 
objektu a jeho linií. Ke vše-
mu  bude  nutné  stanovisko 

hlavního  architekta  města 
ke stavebním úpravám včet-
ně rozsahu, barevného a ma-
teriálového řešení.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD
„S účinností od 1. 4. 2015 

byla  zřízena  jako  poradní 
a iniciativní orgán rady měs-
ta  nová  komise  pro  obnovu 
kulturních míst, historických 
památek  a  významných 
lokalit ve Frýdku-Místku. 
Úkolem  této  devítičlenné 
komise  je  vyhledávat  histo-
rické  památky  a  významné 
lokality  na  území  města, 
provádět  jejich  mapování, 
připravovat  podklady  pro 
jejich vyhodnocení s cí-
lem  jejich  postupné  obnovy 
a  jejich  začlenění  do  urba-
nistického celku města v re-
vitalizované  podobě.  Svou 
činností  tato  komise  nava-
zuje na každoroční program 
na regeneraci města Frýdku-
-Místku na podporu obno-
vy  nemovitých  kulturních 
památek,  nacházejících  se 
na  území  statutárního  měs-
ta Frýdku-Místku a v jeho 
městských památkových zó-
nách ve Frýdku a v Místku. 
Názorným  dokladem,  že  se 
ne  vše  daří  radnici  řešit,  je 
již několik let chátrající dům 
č.p.  52,  (dřívější  zastavárna) 
na frýdeckém náměstí. 
Radnice  připravuje  návrh 

dotačního  programu  „Fa-
sády“,  pro  majitele  objektů 
s historickou nebo historizu-
jící  fasádou  na  území  statu-
tárního  města  Frýdku-Míst-
ku.  Tito  majitelé  by  mohli, 
za splnění stanovených pod-
mínek,  získat  příspěvek 
na  revitalizace  fasád  svých 
domů z rozpočtu města. Prv-
ní  dotační  program  pro  rok 
2016 by mohl být předložen 
ke  schválení  ještě  v  tomto 
roce.  Tak  by  mohly  i  ob-
jekty,  které  nejsou  zapsány 
v Ústředním sezamu kultur-
ních památek ČR a ani se ne-
nachází na území MPZ Frý-
dek nebo MPZ Místek, získat 
revitalizací  původní  vzhled 
a město Frýdek-Místek by se 
stalo pro návštěvníky zajíma-
vější a přitažlivější.“

 Ivan Vrba 
 za klub KSČM 
„Fasády  domů  jsou  tváří 

našich měst. Zvláště vynikají 
ty vkusně a bohatě zdobené, 
které se skoro zázrakem do-
chovaly.  Obdivují  je  místní 
i  turisté a obohacují náš ve-
řejný prostor. Po letech pilné 
revitalizace památkových re-
zervací a zón jsme se dočkali 
kýženého výsledku v podo-
bě spravených náměstí. Měs-
to i státní fondy k této obnově 
původního  městského  kolo-
ritu  přispěly  nemalou  mě-
rou,  ale  hlavní  břímě  oprav 
torz  a  ruin  nesli  majitelé. 
Odměnou  jim bylo  vzkříše-
ní původní krásy a pocit, že 
něco konkrétního udělali pro 
místo, kde žijí. Naše městská 
historická  jádra se už podo-
bají  těm  evropským.  Nové 
technologie  zateplování  his-
torických  domů  však  bez-
myšlenkovitě ničí šambrány, 
římsy, štuky, prostě všechny 
ozdoby, které tvoří estetické 
tvarosloví domů. Zůstává jen 
placatá a tupá fasáda. Mizící 
a rozpadající se historické fa-
sády jsou pro veřejný prostor 
bolestnou  ztrátou.  Město 

ztrácí  svou  atmosféru  a  ge-
nius loci. Dnes už technicky 
umíme  i  nevhodně  zateple-
ným  fasádám  vrátit  větši-
nu  původního  historického 
vzhledu a revitalizovat i zby-
lé  chátrající  fasády.  Jedno 
z možných řešení je finančně 
motivovat majitele a staveb-
níky, aby využili nabízenou 
podporu  k  jejich  obnově. 
Proto město  vytvořilo  nový 
Program regenerace objektů 
s historickou nebo histori-
zující  fasádou  s  ambicí dále 
vylepšit vzhled města.“
 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město F-M
„Neodborné  a  nevzhled-

né  opravy  historických  bu-
dov  jsou  problémem  nejen 
Frýdku-Místku, na které má 
však město jenom malý vliv. 
Budovy, které  jsou ve vlast-
nictví  města,  se  opravují 
podle  požadavků  zadaných 
zadavatelem  veřejné  zakáz-
ky.  Takže  pokud  je  budova 
ve  vlastnictví  města,  zajisté 
bude opravena odborně.
Pokud  tato  budova  není 

ve  vlastnictví  města  nebo 
není  vedena  v  Památko-
vém  fondu,  je  jejich  oprava 
na  vlastnících  těchto  objek-
tů  a  město  má  tedy  jenom 
malý  vliv  na  kvalitu  prove-
dení oprav. Dotační program 
na  opravu  těchto  fasád  by 
zajisté  mohl  pomoci.  Jedná 
se však o dotaci soukromým 
subjektům a je tedy velice dů-
ležité,  aby  byly  tyto  finance 
rozdělovány svědomitě a bez 
možnosti jejich zneužití.
Ve Frýdku-Místku je přes 

120  nemovitých  kulturních 
památek,  které  jsou  vedeny 
v  Památkovém  fondu,  a  je 
tedy  dohlédnuto  na  jejich 
zachování.  Jedna  z  mož-
ností ochrany historických 
budov  a  zabránění  jejich 
nevzhledné  rekonstrukci, 
je  usilovat  o  zapsání  těch-
to  budov  do  Památkového 
fondu. Tato varianta  je však 

komplikovaná a je potřeba ji 
uplatnit pouze u budov, kte-
ré  mají  historický  význam. 
Na  opravu  těchto  budov  je 
také  možné  čerpat  dotaci 
z programu regenerace měst-
ských památkových rezerva-
cí  a  regenerace  městských 
památkových zón.

 Jakub Míček
 za Hnutí Ano
„Městské  památkové 

zóny  ve  Frýdku-Místku 
prošly  v  posledních  letech 
výrazným  zlepšením,  co 
se  týká  stavu  historických 
budov.  Jsem  z  generace, 
co  zná  šedivé  fasády  domů 
na  obou  náměstích  pouze 
z  fotografií.  Nicméně  obě 
náměstí  mají  i  své  tzv.  čer-
né  ovce.  Mně  osobně,  a  to 
nejen z pozice člena Komise 
Rady města  Frýdku-Místku 
pro obnovu kulturních míst, 
historických  památek  a  vý-
znamných  lokalit  ve  Frýd-
ku-Místku,  trápí  stav  domu 
na Zámeckém náměstí smě-
rem na ulici Hlubokou. Neu-
spokojivý vzhled má i jeden 
dům  na  náměstí  Svobody. 
Pokud  se  projdeme městem 
s otevřenýma očima, najde-
me  více  takovýchto  domů, 
které  si  zaslouží  zvýšenou 
péči  svých  majitelů.  Vítám 
tedy myšlenku zřídit dotační 
program, který by se věnoval 
regeneraci objektů s historic-
kou fasádou na území města. 
Zastupitelé KDU-ČSL tento 
návrh  jednoznačně  podpoří, 
jelikož  ochranu  kulturní-
ho  dědictví  mají  i  ve  svém 
„desateru“  a  vzhled  města 
jim není lhostejný. Jen je po-
třeba  opravdu  pohlídat,  jak 
se  budou  konkrétní  fasády 
objektů  opravovat,  aby  ne-
došlo ke zničení cenných ar-
chitektonických  prvků,  což 
se například stalo u budovy 
bývalého  okresního  úřadu 
v Místku.

 Marcel Sikora
 za klub KDU-ČSL

Téma: Nový dotační program města zaměřený na ochranu fasád

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ: Kontrast, který netěší nikoho, 
ale město má omezené možnosti ovlivňovat majitele ne-
movitostí, aby se o domy starali. Těm, kteří tak činí, chce 
do budoucna více pomoci.  Foto: Petr Pavelka

SPOLEČNÉ ÚSILÍ: Zástupci města a Slezanu debatují 
nad dalším osudem textilních budov ve městě. 
 Foto: Petr Pavelka

Slezan s městem precizují společné memorandum
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 (Pokračování ze str. 2)
...Takto neudržované a ne-

využívané objekty v koneč-
ném důsledku mohou zásad-
ním  způsobem  ničit  image 
a  atraktivitu  města,“  zní 
preambule  připravovaného 
memoranda s tím, že Statu-
tární  město  Frýdek-Místek 
ani Slezan nechce takový 
scénář  připustit  a  hodlají 
memorandem  o  spolupráci 
položit  dlouhodobý  základ 
spolupráce municipální  sfé-
ry  a  soukromého  vlastníka 
významné části komerčních 
nemovitostí  ve  městě  Frý-
dek-Místek.
„Nejde  o  nějaké  laci-

né  proklamace  napsané 
na  jednu  á  čtyřku.  Jedná 
se  o  velmi  podrobný  do-
kument,  v  jehož  pracovní 
verzi  se  blížíme  sto  stra-
nám,  detailně  popisujícím 
současný  stav,  možnosti 
spolupráce,  role  a  závazky 
jednotlivých  stran,“  zdů-
razňuje  primátor  Michal 
Pobucký.
„Domlouváme  se  na-

příklad  na  tom,  že  budou 
připraveny  konkrétní 
podmínky  pro  budoucí 
využití  bývalých  textil-
ních  nemovitostí  formou 
územních  studií  tak,  aby 
nemovitosti  byly  vhodně 
začleněny  do  urbanismu 
města.  Vytvoříme  spo-
lečně  podrobný  podklad, 
který  bude  sloužit  jako 
dokumentace  stávající-
ho  stavu  a  současně  jako 
podklad  pro  zadání  jed-
notlivých studií. Budou 
zachovány  a  chráněny 
vybrané části obvodových 
stěn  v  tomto  memorandu 
identifikovaných  nemovi-
tostí ve vlastnictví Sleza-
nu  a  bude  zajištěna  péče 
o tyto nemovitosti ze stra-
ny  Slezanu.  Nově  navr-
hované  funkce  některých 

objektů  budou  koncipo-
vány  tak,  aby  byly  méně 
zatěžující  než  průmysl 
a  aby  okolí  nemovitostí 
méně  zatěžovala  náklad-
ní  doprava,“  vyjmenoval 
některé  pasáže  náměstek 
primátora Jiří Kajzar.
V dokumentu je spousta 

garancí  i okruhů, na nichž 
budou obě strany spolupra-
covat.  Některá  nová  mož-
ná  využití  mohou  být  pro 
občany  velmi  atraktivní. 
Za  všechny  v  této  chvíli 
jmenujme  například  měst-
skou  tržnici  s charakterem 
farmářských  trhů,  jakýsi 
krytý prodejní bulvár, kte-
rým by bylo možné propo-
jit ulici Těšínskou a Na Ve-
selé krytým multifunkčním 
objektem s točnou u vlako-
vého nádraží.  (pp)

Zpravodajství

Slezan s městem precizují společné memorandum

 (Pokračování ze str. 1)
...Samozřejmě,  kdybych 

rozhodoval  jen  emocemi, 
převáží  bohulibý  účel,  ale 
nejsem  dnes  ovlivněn  jen 
tím, co si myslím, že je dob-
ré,“ reagoval Jaroslav Chý-
lek. „Já jsem trestně stíhán 
za své první hlasování v ži-
votě,  kdy  jsem v  radě  jed-
noduše zvedl ruku pro nej-
nižší  cenu  v  předloženém 
materiálu. A jsem dva roky 
vláčen,  přičemž  se  člověk 
o  sobě  dozví  dost  věcí. 
Tady  u  tohoto  bodu  nám 
nemůže  nikdo  nic  vyčítat, 
po minulém jednání zastu-
pitelstva se to odpracovalo, 
snažili  jsme  se maximálně 
ošetřit  veřejné  prostředky, 
přibyly  garance  vrácení 
peněz  a máme  tu  jiný ma-
teriál, než o kterém se roz-
hodovalo v září,“ upozornil 
náměstek  primátora  Karel 
Deutscher.  Právě  pojist-
ku  v  podobě  vrácení  části 
dotace,  pokud  by  služba 
v  dalších  letech  nebyla 
poskytována,  zdůrazňoval 
náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar,  ale  i  on  upozornil, 
že  zastupitelé  jsou  v  sou-
časném  právním  prostředí 
vystaveni  „honu  na  čaro-
dějnice“.  „Ta  situace  není 
normální  a  napomáhají  jí 
i členové hnutí ANO, kteří 
podávají neustále nesmysl-
ná trestní oznámení,“ upo-
zornil na některé zamítnuté 
podněty  opozice  Jiří  Kaj-
zar.
„Můžeme  být  obvině-

ni  absolutně  za  všechno 

a skutečně dochází na slova 
kolegy  Kubery  ze  Senátu, 
který prorokoval, že v tom-
to  trendu  to  skončí  tak,  že 
politici se budou ptát nejpr-
ve na policii,  jestli  je něco 
v  pořádku  nebo  ne,  což 
je  stav  naprosto  šílený.  Já 
bych  ale  chtěla  vidět,  kdo 
by  šel proti  takové bohuli-
bé  investici,  to  by  si  snad 
nikdo  nedovolil,“  nadnesla 
Eva Richtrová. 
„Obec  by  měla  podpo-

rovat  zdravotní  a  sociální 
služby,  ale  velkým otazní-
kem  je  podpora  obchodní 
společnosti, která vykazuje 
zisk. V roce 2012, kdy jsme 
rozhodovali o souhlasu 
s  projektem  Srdce  poprvé, 
nebyla žádná obvinění jako 
dnes.  Mně  dvě  trestní  stí-
hání stačí,“ shrnul primátor 
města Michal Pobucký.
„Také  patřím  mezi  ob-

viněné a sdílím všechny ty 
obavy, ale nezabrání mi  to 
v  tom, abych hlasoval pro. 
19 milionů tu leží na chod-
níku,  pro  budovu,  která 
vždy  sloužila  potřebám 
občanů,“ sdělil svůj pohled 
také  Libor  Koval,  kterého 
mrzelo,  že  se  rozhodování 
nezúčastnil  zastupitel  Mi-
roslav Přádka. Ten  je  jedi-
ným  neobviněným  členem 
minulé rady města, protože 
se  nezúčastnil  ani  tehdy 
předmětného zasedání.
Po  takto  náročné  deba-

tě  plné  emocí  se  našlo  24 
zastupitelů, kteří pro pod-
poru projektu Srdce zvedli 
ruku.  (pp)  

Gaudium podporu města dostalo

Fr ýde cko - m í s t e ck á 
radnice má šťastnou 
ruku při obsazování 
městských průmyslo-
vých zón. Gevorg Ave-
tisjan vyrábějící me-
dové dorty Marlenka 
v lískovecké zóně už 
posbíral několik byznys 
ocenění, nyní prestižní 
ekonomický žebříček 
Štiky českého byznysu 
2015 za Moravskoslez-
ský kraj vyhrála společ-
nost Vyncke sídlící pro 
změnu v zóně v Chlebo-
vicích.
Vyncke  se  zabývá  vý-

vojem  technologií  na  vý-
robu  energie  z  biomasy 

a  odpadu  a  v  soutěži, 
do  níž  se  zapojilo  na  40 
tisíc  firem  z  celé  České 
republiky,  proniklo  mezi 
společnosti, které  splnily 
náročná kritéria pro zařa-
zení do žebříčku. 
Původem vlámská spo-

lečnost  má  v  průmyslo-
vé  zóně  v  Chlebovicích 
výrobně-technologický 
areál  a  sestavila  tým  vy-
soce  kvalifikovaných 
specialistů,  techniků 
a  inženýrů,  kteří  se  po-
dílejí na realizaci unikát-
ních technologií po celém 
světě.  Firma  se  zaměřuje 
na  průmyslové  podniky, 
které  mají  k  dispozici 

odpad vhodný pro vý-
robu energie z vlastního 
výrobního procesu. Díky 
stoletým  zkušenostem 
a  orientaci  na  výzkum 
a  vývoj  dokáže  vyrobit 
energii  například  z  od-
padů z výroby piva, kávy 
nebo rostlinných olejů.
„Jsme  rádi,  že  jsme 

do  městské  zóny  přived-
li  společnost,  která  je 
ve  svém  oboru  na  špičce 
technologického  vývo-
je  a  za  více  než  sto  let 
své  existence  má  více 
než  čtyři  tisíce  referencí 
po  celém  světě,“  těší  ná-
městka  primátora  Karla 
Deutschera.  (pp)

Městské hřbitovy 
v uplynulých dnech jako 
každým rokem zaží-
valy jednu z největších 
návštěvností v roce. 
U příležitosti Památky 
zesnulých, která připa-
dá letos na 2. listopad, 
se hřbitovy halí do kvě-
tinové výzdoby a světel 
svíček, které tam přiná-
šejí příbuzní zesnulých. 
V rámci této tradice jsou 
hřbitovy ve správě města 
otevřeny déle, než je ob-
vyklé. Obvyklá je také 
zvýšená pozornost měst-

ské policie.
Městští  strážníci  se 

v  dušičkovém  čase  za-
měřují  na  dodržová-
ní  veřejného  pořádku, 
na  hřbitovní  zloděje,  ale 
také  na  vykradače  aut. 
Zvýšenou  pozornost  vě-
nují  lokalitě  centrálního 
hřbitova na Panských No-
vých  Dvorech,  ale  také 
okolí  hřbitovů ve Skalici, 
Chlebovicích,  Lysůvkách 
a  Lískovci.  Usměrňování 
provozu  u  příjezdu  a  vý-
jezdu ze hřbitovů si stejně 
jako v loňském roce vzali 

na starost republikoví po-
licisté.
Provozní doba hřbitovů 

je prodloužena do 8. listo-
padu bez omezení u hřbi-
tova  v  Chlebovicích, 
ve  Skalici,  v  Lysůvkách 
a  evangelického  hřbitova 
v  Lískovci,  do  20  hodin 
pak  na  hřbitově  ve  Frýd-
ku  a  katolickém  hřbitově 
v Lískovci. Od 9. listopadu 
budou hřbitovy ve Frýdku 
a katolický hřbitov v Lís-
kovci  otevřeny  do  18  ho-
din, ostatní zůstanou ote-
vřeny bez omezení. 

Městští strážníci hlídali „Dušičky“

V městské průmyslové zóně máme Štiku českého byznysu

Radnice nezdraží nájemné 
u nebytových prostor

Podnikatelé,  kteří  mají 
své  provozovny  v  objek-
tech města  nebo  podnikají 
na pozemcích města, zapla-
tí v příštím roce stejný ná-
jem jako letos. Rada města 
rozhodla  o  neuplatnění 
inflační  doložky  z  uzavře-
ných smluv o nájmu neby-

tových  prostor,  pozemků 
a  ostatních  objektů  a  sta-
veb, která umožňuje navý-
šit nájemné o růst inflace.
„Při  rozhodování  jsme 

zohlednili současnou situa-
ci na realitním trhu, kde na-
bídka převyšuje poptávku,“ 
řekl náměstek Jiří Kajzar.
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GOODWILL – vyš-
ší odborná škola, s.r.o. 
je partnerem v projektu 
Entrepreneurial and Em-
ployability Advancement, 
ve kterém se účastníci 
zabývají zaměstnatelnos-
tí, dovednostmi žadatelů 
o práci, dovednostmi po-
třebnými k podnikání i ob-
lastí IT techniky. Do Frýd-
ku-Místku, i na samotnou 
radnici, proto dorazilo ně-
kolik evropských výprav.
„Zkušenosti  si  budeme 

vyměňovat  s  dalšími  pěti 
partnery zapojenými do pro-
jektu  –  ze  Skotska,  Španěl-
ska, Portugalska, Rumunska 
a Slovinska. Ve Frýdku-
-Místku  proběhlo  vůbec 
první  projektové  setkání,“ 
přiblížila Kamila Slováková, 
ředitelka  školy.  Náměstek 
primátora  Pavel  Machala  ji 

přijal spolu s kolegy a přiblí-
žil  formou  videoprezentace 
nejznámější  místa  města. 
„Doufám,  že  si  najdete  čas 
na  jejich  návštěvu  a  že  se 
ještě někdy do Frýdku-Míst-
ku  vrátíte.  Osobně  fandím 
každému  projektu,  který 
v  oblasti  školství  umožňuje 
výměnu  zkušeností,  nava-
zovat  nová  přátelství,  zdo-

konalovat se v jazyce i po-
znávat nová místa,“ prohlásil 
náměstek  Pavel  Machala. 
V  dalším  průběhu  výpra-
vy přiblížily,  jakou  školu či 
instituci  zastupují,  ocenily 
naše  cizojazyčné  propagač-
ní  materiály  Beskydského 
informačního centra a došlo 
i na neformální témata, jako 
je fotbal.   (pp)

GOODWILL A PARTNEŘI: Na frýdecko-místeckou 
radnici zavítala pedagogická výprava z několika zemí Ev-
ropy.  Foto: Petr Pavelka

Evropská výměna zkušeností

Den před státním 
svátkem Den vzniku 
samostatného českoslo-
venského státu jako jed-
noho z nástupnických 
států rozpadlého Ra-
kousko-Uherska se zá-
stupci frýdecko-místecké 
radnice spolu s pamětní-
ky a bojovníky za svobo-
du sešli u busty T. G. Ma-
saryka na stejnojmenné 
ulici. 

„V procesu vzniku re-
publiky je úloha prvního 
prezidenta  Československa 
Tomáše Garrigua Masaryka 
nezpochybnitelná.  Jeho  zá-
sluhy od prvních desetiletí 

svobodného  státu,  kdy  se 
mu  dostalo  vděku  a  hovo-
řilo  se o něm  jako o prezi-
dentovi  Osvoboditeli,  byly 
časem zamlčovány, protože 
se  staly  z  různých  důvodů 
pro  tehdejší  mocipány  ne-
přijatelné. Musela uběhnout 
další  desetiletí,  než  se  28. 
říjen 1918 mohl opět připo-
menout  jako  den  národní 
hrdosti.  Podobně,  jako  se 
střídaly  roky  úcty  s  léty 
zatracování prvního česko-
slovenského prezidenta, tak 
se měnilo pojmenování naší 
republiky během téměř sto-
letého  vývoje  její  existen-
ce,“  připomněl  v  proslovu 

primátor  Michal  Pobucký, 
který nabídl rovněž zamyš-
lení,  jak by obraz současné 
Evropy  tento politik,  peda-
gog a filozof vnímal. „Třeba 
by  rád  Evropanům  zopa-
koval  to,  co  kdysi  napsal. 
„Ježíš, ne Caesar, toť smysl 
našich dějin a demokracie.“ 
A  tisícům  obyvatel  Afriky 
a  Blízkého  východu,  kteří 
svou  vidinu  mírumilovněj-
šího,  šťastnějšího  domova 
spojují s evropskou pevni-
nou, možná by připomenul 
povinnost mužů chránit své 
domovy  a  rodiny  tam,  kde 
se narodili. A tamějším vlá-
dám  třeba  by  vzkázal,  aby 

Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 
města, vykonává pestrou 
činnost a také řadu sku-
tečně ojedinělých akcí pro 
širokou veřejnost, napří-
klad komentované výstu-
py na Lysou horu.
„Cílem  tohoto  produktu 

je  návštěvníkům  Beskyd 
rozšířit  nabídku  atraktiv-
ních  zážitků  na  jejich  do-
volené. Výstupy se pořádají 
vždy  v  období  červen  až 
září.  V  letošním  roce  bylo 
zorganizováno  celkem  pět 
výstupů  a  na  Lysou  horu 
s průvodcem se vydalo 121 
osob,  což  je  v  průměru  25 
osob na jeden výstup a ide-

ální skupina.  Letošní účast 
je  rekordní  od  roku  2012, 
a to i přesto, že teploty špl-
haly  v  letošním  létě  velmi 
vysoko  a  účastníci  museli 
počítat  s  tím,  že  musí  vy-
naložit více úsilí ke zdolání 
túry,“  sdělila  Dagmar  Ja-
novská  z  Beskydského  in-
formačního centra.

Letos  se  pokračovalo 
také druhým rokem s výstu-
py  pod  názvem:  „Lysohor-
ská nej … aneb po stopách 
zbojníka  Ondráše“.  Jedná 
se  o  komentované  výstupy 
s  doprovodným  progra-
mem, které jsou vhodné pro 
skupiny  školních  či  jiných 
dětských kolektivů.   (pp)

U PAMÁTNÍKU MASARYKA: Proslov u příležitosti 
Dne vzniku samostatného československého státu. 
 Foto: Petr Pavelka

Jak by viděl Masaryk Evropu?

Další setkání rady seni-
orů s primátorem Micha-
lem Pobuckým a radním 
Liborem Kovalem, který 
má na starosti sociální 
oblast, bylo ve znamení 
hodnocení proběhnuvších 
akcí. Dalibor Kališ za seni-
ory reprodukoval příznivé 
ohlasy především na Seni-
orskou akademii.
„Inaugurace  na  zámku 

byla  velmi  honosná,  v  Ry-
tířském  sále  Frýdeckého 
zámku,  máme  velmi  pozi-
tivní reakce lidí, takže určitě 
budeme chtít v akademii po-
kračovat,  zapojit  třeba další 
subjekty,  obměnit  témata. 
Velmi  kladně  hodnotíme 
také Den zdraví a sociálních 
služeb, kde si organizace vy-
měňují kontakty, domlouvají 
se akce a  je dobře vidět, co 
všechno se pro sociální věci 
ve  městě  dělá,“  ocenil  Da-
libor  Kališ,  který  vyzdvihl 
také  spolupráci  s  městskou 
policií na akci zvané Pejski-
áda. „Den seniorů v Bezruči 
měl taky super ohlas, bylo to 
bezprostřední,  milé,  podle 
gusta našich seniorů, poved-
la  se  také  přehlídka  soubo-
rů  v  kulturním  domě,  kde 
nechyběli  Poláci  i  Slováci,“ 
pokračoval.
Z  připomínek  zástupci 

města  i  policie  odpovídali 
na  témata  jako  úklid  lis-
tí  na  chodníku,  osazování 
dopravních  zrcadel,  připo-
mínky k městské hromadné 
dopravě  i  k  tomu,  že  by  si 
senioři  přáli  ve  městě  více 
vodních prvků.
Znovu  se  hovořilo  také 

o  Domu  seniorů,  kde  už 
senioři  jednoznačně  akcep-
tovali  budovu  na  ulici  Pio-
nýrů.  „Bude  se  připravovat 
projektová  dokumentace, 
studie  proveditelnosti.  Vět-
šina  úprav  bude  podobných 
jako na ulici Míru, kde vzni-
kl azylový dům,  takže oče-
káváme, že půjde o investici 
okolo dvaceti milionů korun. 
V  každém  kroku  budeme 
nadále  spolupracovat  se  se-
niory,  aby  jim  budova  co 
nejvíce provozně vyhovova-
la,“ ujistil Libor Koval. (pp)

MAXA PRO JUBILAN-
TY: Martin Maxa není 
úplně typická volba pro 
seniory, ale jeho vystoupe-
ní určené jubilantům pat-
řilo rovněž mezi povedené 
akce, protože zpěvák vybí-
ral písně, které byly o živo-
tě a měly bilanční nádech, 
a uměl se podělit i o své 
niternější zážitky do jeho 
songů vložené. 
 Foto: Petr Pavelka 

Beskydské informační centrum
připravuje atraktivní zážitky

se  vší  zodpovědností  spra-
vovaly věci veřejné tak, aby 
nezůstaly osamoceny jen se 
svou mocí  v  zemích  vylid-
něných,  zdevastovaných, 
prázdných.“
Věnce a kytice k památ-

níku  byly  položeny  zú-
častněnými s vědomím, že 

více než čtvrt století žijeme 
ve  svobodné  zemi  a  měli 
bychom se radovat, že mů-
žeme  žít  slušně  a  spokoje-
ně. „Musíme ctít a vážit  si 
naší  minulosti  nejen  kvůli 
nám samým, ale také kvůli 
našim dětem,“ uzavřel pri-
mátor.   (pp)   
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Vrcholí podzim a to je 
období, kdy se důchod-
ci našeho města, ale také 
široká veřejnost, schází 
jedno páteční odpoledne 
ve frýdeckém Kulturním 
domě. Městská organizace 
Svazu důchodců připravi-
la a uspořádala 16. října 
pestré kulturní odpoledne. 
Přehlídka zájmových kul-
turních souborů seniorů se 
již zařadila mezi význam-
né kulturní události města. 
Finančně  ji  podporu-

je  naše  statutární  město 
a Distep  –  teplo  našich  do-
movů. Svou účastí nás pocti-
li místopředseda krajské or-
ganizace  Jednoty  důchodců 
Slovenska  Žilinského  kraje 
pan Pavel Kozák s chotí, za-
stupitelé  našeho města  paní 
Eva  Richtrová  a  pan  Libor 
Koval,  kterému  byla  svěře-
na  sociální  oblast.  Přítom-
na  byla  také  předsedkyně 
krajské organizace SD paní 
Zlatuška Paršová a předseda 
petřkovické  organizace  pan 

Miroslav  Skalka.  Na  pře-
hlídce  vystupují  seniorské 
soubory  z  našeho  okolí, 
spřátelené  organizace  Jed-
noty  důchodců  Slovenska 
z  Kysuckého  Nového  Měs-
ta  a  letos  poprvé  seniorky 
z  polské  Žabnici.  Pěvecký 
soubor  žen  v  pestrých  hor-
noslezských  krojích  nám 
svými  písněmi  připome-
nul,  jak  podobné  jsou  naše 
lidové  kulturní  tradice. 
V  bohatém,  více  než  dvou-
apůlhodinovém  programu 
se  představily  tři  slovenské 
soubory, zpěvem Žubrienky 
a  Junáci,  tancem Margaret-
ky.  Jejich  vystoupení  vždy 
strhne  diváky  ke  společné-
mu  zpěvu  mnoha  známých 
písní.  Vedle  hudby,  tance 
a zpěvu jsme tentokrát chtěli 
program  oživit  také mluve-
ným  slovem.  Vsadili  jsme 
na  Lašského  krále  Zdeňka 
Krulikovského  s  jeho  do-
provodem,  jejich  vyprávění 
v  lašském  nářečí,  písničky, 
scénky a vyšlo to. Svým elá-

nem a rázností nás rozehřála 
„děvčata“  –  Country  Girls 
ze  spřátelené  organizace 
důchodců z Petřkovic. Vyvr-
cholením  celého  programu, 
a to téměř tradičně, bylo vy-
stoupení ženského pěvecké-
ho souboru Radost z našeho 
města. Vedoucí a dirigentka 
souboru paní Ludmila Mol-
ková  se  obrátila  na  přítom-
nou  veřejnost  s  nabídkou 
zapojení  do  jejich  činnosti. 
Již dlouhodobě s tímto sou-
borem organizace důchodců 
spolupracuje  k  oboustranné 
spokojenosti. Vystoupení 
seniorek  z  Radosti  je  vždy 
velký zážitek a radost.
Letošní  zájem  veřejnosti, 

plný sál, snad kolem 340 di-
váků, nás potěšil. To je hlav-
ní důvod, abychom již dnes 
začali  uvažovat  o  setkání 
za  rok  o  tomto  čase  na  4. 
ročníku Přehlídky seniorské 
kulturní tvorby. 

 Dalibor Kališ, 
 městská organizace 
 Svazu důchodců ČR

V červnu 
2015 oslavi-
la nezisková 
organizace 
Bílý nosoro-

žec, o.p.s., působící v ob-
lasti služeb sociální pre-
vence ve městě Ostrava 
a Frýdek-Místek, již své 
desetileté výročí. 
Pobytová  sociální  služba 

Dům  na  půl  cesty  Frýdek-
-Místek  je  poskytována 
od  ledna  2011  a  je  určena 
mladým dospělým ve věku 
od 18 do 26 let, kteří po do-
sažení  zletilosti  opouštějí 
ústavní nebo ochrannou vý-
chovu  (dětské domovy,  vý-
chovné  ústavy),  odcházejí 
z pěstounské péče, jsou pro-
puštěni z výkonu trestu od-
nětí svobody nebo ochranné 
léčby,  popř.  nemají  vhodné 
zázemí v rodině (ztráta byd-
lení, vztahové problémy).
Služba poskytuje na pře-

chodnou  dobu  ubytování 
a podporu při vstupu do sa-
mostatného života, směřuje 
k posílení vlastních kompe-
tencí uživatelů, k rozvoji je-
jich schopností, dovedností, 
s cílem začlenit je do běžné 
společnosti. Služba je reali-
zována na základě uzavřené 
písemné  Smlouvy  o  po-
skytování  sociální  služby, 
a  to  nejprve  na  tříměsíční 

zkušební dobu, následně  je 
prodlužována na dobu zpra-
vidla  nepřesahující  jeden 
rok.  Uživatel  při  nástupu 
do  služby  skládá  vratnou 
kauci ve výši 1000 Kč a do-
kládá  lékařské  potvrzení. 
Smlouvu  lze  individuálně 
prodloužit  (např.  z  důvodu 
studia).  Pracovník  posky-
tuje  uživateli  podporu  při 
naplňování  jeho  potřeb 
a  cílů,  které  jsou  předmě-
tem  individuálního  plánu, 
který  pracovník  společně 
s  uživatelem  sestaví  a  prů-
běžně  jej  vyhodnocuje, 
často  je  využíván  praktic-
ký  nácvik  např.  při  péči 
o  domácnost,  hospodaření, 
komunikaci  s  úřady  a  in-
stitucemi,  zaměstnavateli 
či  věřiteli.  Součástí  služby 
je  pomoc  při  uplatňování 
práv  a  oprávněných  zájmů, 
při  vyřizování  běžných  zá-
ležitostí, využívání dostup-
ných  služeb  a  zdrojů,  pří-
prava na vstup na trh práce 
nebo udržení si zaměstnání 
a  tvorba  finančních  zdrojů 
pro  zajištění  vlastního  ná-
vazného  bydlení.  Službu 
nelze  poskytnout  osobám, 
které  jsou  závislé  na  al-
koholu,  drogách,  hracích 
automatech  (ve  smyslu  ak-
tivních, neabstinujících uži-
vatelů),  osobám  s  akutním 

infekčním  onemocněním, 
se závažným duševním one-
mocněním,  osobám  nezpů-
sobilým k právním úkonům 
a  osobám  s  fyzickým  po-
stižením  vyžadujícím  bez- 
bariérovou  úpravu  bytu 
(byty nejsou bezbariérové).
Současná kapacita  služ-

by  je  9  uživatelů,  kteří 
mají  k  dispozici  od  jara 
2015  tři  samostatné  ná-
jemní  byty  (3+1  a  2+1 
v majetku RPG Byty, s.r.o. 
a 2+0 v majetku Magistrá-
tu  města  Frýdek-Místek). 
Naším  cílem  je  rozvoj  sa-
mostatnosti a odpovědnos-
ti  mladých  lidí  za  vlastní 
situaci. Dům na  půl  cesty 
je  hrazená  pobytová  služ-
ba,  která  je  poskytována 
nepřežitě,  další  činnosti 
služby  jsou  poskytovány 
od pondělí do čtvrtku od 8 
do 12 hodin a od 13 do 16 
hodin (přítomnost pracov-
níka  v  kanceláři  služby 
nebo  v  terénu  v  podobě 
doprovodů  a  návštěv  bytů 
uživatelů).  Výše  úhrady 
za  poskytovanou  službu 
ze  strany  uživatele  činí 
95  Kč/den/dvoulůžkový 
pokoj  (paušální  měsíční 
částka 2.850 Kč) a 105 Kč/
den/jednolůžkový  pokoj 
(paušální  měsíční  částka 
3.150 Kč). 

PLNÝ SÁL: O přehlídku zájmových kulturních souborů 
seniorů byl zájem.  Foto: Petr Pavelka

LAŠSKÝ KRÁL: Zpestření programu. 
 Foto: Petr Pavelka

Přehlídka hudby, tance a zpěvu seniorů letos již potřetí

Zbývá vám nějaký vol-
ný čas, který byste rádi 
využili ku prospěchu 
lidem, kteří to potřebu-
jí? Pokud ano, můžete 
se zapojit do dobrovol-
nické aktivity v Charitě 
Frýdek-Místek a svou 
přítomností vyplnit vol-
ný čas seniorům, lidem 
s psychickým onemocně-
ním a dětem a mládeži. 
Jako dobrovolník získá-

te  nejen  nové  zkušenosti 

a  dovednosti,  ale  rovněž 
pocit  smysluplnosti  a  uži-
tečnosti.  Díky  dobrovol-
nictví se vám otevřou nové 
obzory a možnost navázat 
nové přátelské vztahy.
Více  informací,  jak  se 

lze  zapojit,  získáte  u  ko-
ordinátorky  dobrovolní-
ků  M.  Petrové  na  tel.  č. 
733 741 897 nebo na webo-
vých  stránkách www.cha-
ritafm.cz.

 Martina Petrová

Darujte čas, darujete příběh…

Dům na půl cesty Frýdek-Místek, Bílý nosorožec, o.p.s.
Kontaktní údaje: Dům na půl cesty Frýdek-Místek, 

kancelář služby: Antonínovo náměstí 92, Místek (budova 
naproti tržiště, tel.: 558 434 029, 2. patro, vlevo od výtahu)

E-mail: dumnapulcesty@bilynosorozec.cz; 
Web: www.bilynosorozec.cz. 

Kontaktní osoby: 
Mgr. Markéta Bartáková, tel. 774 774 638, vedoucí služby
Renata Kludková, DiS., tel. 774 789 830, soc. pracovník
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kam za sportem a relaxací
SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Jičín    
SKP F-M – Plzeň 
SKP F-M – Karviná   

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

ne  15. 11.  v 17.00 
ne  06. 12.   v 17.00 
ne  20. 12.  v 17.00

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

S Radkem Myškou, 
předsedou fotbalového 
klubu MFK Frýdek-Mís-
tek, jsme si sedli po pohá-
rovém zápase s Jabloncem, 
který přece jen znamenal 
jisté světýlko naděje na to, 
že může být ve Stovkách 
zase lépe. Protože je ale 
situace v klubu vzhledem 
k poslednímu místu v ta-
bulce a celkově neuspoko-
jivým výsledkům kritická, 
spoluutvářeli jeho odpo-
vědi také Radim Mamula 
(předseda představenstva) 
a zástupce města Libor 
Koval (předseda dozorčí 
rady).

Začněme tím příjemněj-
ším, zlepšeným výkonem 
v poháru. Co vám tento 
zápas ukázal?

„V  tomto  zápase  dostali 
prostor  i  ti,  co  pravidelně 
nehrají,  a  určitě  zamotali 
trenérovi  hlavu.  Ukázali  se 
v dobrém světle proti prvo-
ligovému soupeři, který hrál 
prakticky v nejsilnější sesta-
vě. Je třeba ale říct, že herně 
spokojeni můžeme jakž takž 
být,  ale  výsledkově  nás  ani 
tento zápas neuspokojil. My 
ve  Stovkách  prohrávat  ne-
chceme.“

Prohry ale přibývají 
a tým především neumí ví-
tězit. Máte plán, jak z toho 
ven?
„Opravdu všem musí  být 

jasné, že nás tato situace ne-
uspokojuje a jsme připraveni 
ji řešit i tvrdými opatřeními. 
Ideálem by bylo, kdybychom 
poslední čtyři zápasy doká-
zali vyhrát a vytvořili  si co 
nejlepší pozici pro jaro, aby 
zase začali lidi na fotbal cho-
dit a byla  to pro ně zábava, 
nikoliv  trápení.  Pokud  se 
nám dále nebude dařit v po-
sledních  utkáních  bodovat, 
přijdou  velké  personální 
změny napříč klubem.“

V ohrožení jsou tedy 
všichni – trenér i hráči?

„Pokud  by  naše  bodové 
ultimátum nezabralo, změny 
provést  musíme.  Trenérovi 
jsme  dali  čas,  aby  vytvořil 
tým, všichni měli maximál-
ní prostor se ukázat. Pořád je 
naší  prioritou osa  týmu po-
stavená  na  straších  hráčích, 
kteří ale momentálně nespl-
ňují očekávání, a vedle nich 
by  měli  růst  mladí  kluci, 
abychom měli motivaci  pro 
naši mládež.“

Mládežnické týmy, to je 
mnohem veselejší povídá-
ní. Jak si stojíme v jednot-
livých kategoriích?
„Dorostenci jsou momen-

tálně na 1. místě Moravsko-
slezské  dorostenecké  ligy 
a  chceme  je  v  co  nejkratší 
době znovu vrátit do nejvyš-
ší soutěže, protože je jedinou 
nejvyšší,  která  nám  u  mlá-
deže  chybí,  a  potřebujeme 
ji  v  návaznosti  jak  na  tým 
dospělých,  tak  na  ostatní 
mládežnické  kategorie. U17 
a U16 v letošní podzimní se-

Naši házenkáři se 
po dvou neúspěšných utká-
ních znova vrátili k vítěz-
ství. V utkání proti Brnu 
ukázali skvělou obranu 
podporovanou brankářem 
Štolcarem. Střelecky zazá-
řili Strack se sedmi a My-
nář se šesti vstřelenými 
brankami.
Na počátku prvního polo-

času si naše družstvo vytvo-
řilo vysoký brankový náskok 
(8:2).  Od  desáté  do  devate-
nácté minuty  ale  hosté  pře-
vzali iniciativu a výsledek 
překlopili  (9:10).  Pak  naši 
házenkáři  znovu  obrátili 
vývoj hry ve svůj prospěch, 
který  měl  za  důsledek  náš 
pětibrankový náskok na kon-
ci prvního poločasu (17:12).
V  druhé  půli  začali  Br-

něnští  vyvíjet  větší  tlak, 
ale  podařilo  se  jim  dostat 
jen na rozdíl dvou branek 

(19:17).  Poté  se  naše  druž-
stvo rozhodlo vzít vše pevně 
do svých rukou. 

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK: Horní řada zleva: Jiří Za-
oral – předseda volejbalového oddílu, Kristýna Závodná, 
Andrea Štrbová, Kateřina Vašinová, Tereza Bulínová, Da-
niela Pavelková, Denisa Kavková, Leopold Tůma – trenér.
Dole zprava: Agnieszka Mitrega, Iva Vašinová, Natálie 
Radivojevičová, Markéta Uhrová, Kateřina Holišová.
Volejbalistky na úvod sezony jednou vyhrály a dvakrát 
prohrály a v extraligové tabulce jsou zatím šesté.

MFK F-M – JABLONEC: Atraktivní soupeř si v poháru 
ze Stovek odvezl výhru 0:2.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalový klub hledá cestu z krize

zóně uhrály postup mezi top 
9 týmů na Moravě a na jaře 
tak budou hrát  ty nejkvalit-
nější  utkání  s  moravskými 
špičkovými týmy. Žáci U15 
a  U14  hrají  nejvyšší  soutěž 
v horních patrech tabulky 
a celky U13 a U12 vedou své 
nejvyšší  soutěže  bez  ztráty 
bodu.  Odspodu  to  zkrátka 
šlape, včetně šesti přípravek 
už od ročníku 2010.“

Věříte tedy, že i kvůli 
dalším šikovným genera-
cím fotbalistů se druhá 

nejvyšší soutěž dospělých 
podaří ve Frýdku-Místku 
udržet?
„Věříme  všichni,  že  se 

mládežnický fotbal s dospě-
lým  podaří  provázat  a  vše 
bude  fungovat.  Dík  patří 
trenérům,  kteří mládež  při-
pravují, ale samozřejmě také 
Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek  a  soukromým  in-
vestorům, bez nichž by tým 
mužů nemohl existovat. Jak 
víme,  jen  srdcem  se  druhá 
liga hrát nedá.“  (pp)

SE ZUBŘÍM: Po úspěšném vstupu do soutěže házenkáři 
dvakrát po sobě prohráli rozdílem třídy. Nejprve podlehli 
pražské Dukle 29:20, poté v domácím prostředí nestačili 
na Zubří, se kterým prohráli o deset gólů – 24:34. S Brnem 
se znovu zvedli, byť dvakrát přišli o nadějný náskok. 
 Foto: Petr Pavelka

Vydřené vítězství proti Brnu
SKP Frýdek-Místek – KP Brno 27:22 (17:12)

Frýdecko-Místečtí ho-
kejisté zajížděli ve středu 
21. října k utkání 12. kola, 
kterým zahajovali druhou 
čtvrtinu základní části, 
na led valašskomeziříč-
ských Bobrů. Všichni fa-
noušci ve Frýdku-Místku 
mají určitě ještě v živé pa-
měti jednoznačné vítězství 
6:0 z prvního domácího zá-
pasu proti tomuto soupeři. 
Jenže každý zápas se hra-

je od nuly a je úplně jiný. 
Svěřenci Jiřího Juříka se 
o tom sami přesvědčili. 
Začátek  utkání  vyšel  totiž 

lépe domácím Bobrům, kteří 
se v páté minutě ujali ve vlast-
ním oslabení vedení. Na vy-
rovnávací gól Schwarze navá-
zal v poslední minutě úvodní 
periody  Martin  Adamský, 
který se potřebuje po zranění 
a před návratem mezi extrali-
gové mantinely rozehrát.

Domácí ještě srovnali, ale 
pak už se do střelecké  listi-
ny zapisovali  jen hosté. Na-
dělovat  začala  parta  kolem 
kapitána Martina Adamské-
ho od 52. minuty a nakonec 
z toho bylo další sedmibran-
kové  vítězství  –  7:2.  Hoke-
jisté  Frýdku-Místku  doká-
zali i v třetím zápase v řadě 
nasázet svému soupeři sedm 
branek  a  zkompletovali  tak 
hattrick šťastných sedmiček.

Hattrick šťastných sedmiček
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V předehrávce 13. kola 
druhé nejvyšší fotbalové 
soutěže byli frýdecko-mís-
tečtí fotbalisté pouhých 
osm minut od premiéro-
vého vítězství v letošní se-
zoně. Vše nakonec zhatila 
situace z 82. minuty.
V  porovnání  s  poslední 

sestavou,  které  dal  trenér 
Mikuláš  Radványi  šanci 
v posledním domácím střet-
nutí  s  vedoucím Znojmem, 
nastoupilo na jihu Čech pět 
nových  hráčů.  „Chtěl  jsem 
dát  šanci  klukům,  kteří 
nastoupili  v  týdnu  v  pohá-
rovém zápase  s  Jabloncem. 
Tam  podali  slibný  výkon, 
věřil jsem, že pokud na toto 
utkání  navážeme,  můžeme 
být  v  Budějovicích  úspěš-
ní,“  vysvětlil  změny  v  zá-
kladní sestavě kouč druho-
ligového  A  týmu  Mikuláš 
Radványi.
Hru  Jihočechů  tvořil 

zkušený  Šimák,  z  frýdec-
kého  celku  si  pochvalu  ur-

čitě zaslouží mladíci Krčula 
s  Hyklem,  své  si  odehrál 
rovněž i bojovník Vašenda. 
Když už to vypadalo, že se 
oba  týmy  rozejdou  k  polo-
časovému  vydechnutí  bez 
vstřeleného  gólu,  naskočil 
si  na  Krištův  rohový  kop 
Vyskočil  a  povedenou  hla-
vičkou překonal své bývalé 
spoluhráče – 0:1.
Po  změně  stran  se  dalo 

očekávat,  že  se  domácí 
celek  bude  hnát  za  vyrov-

náním  nepříznivého  stavu. 
„Kdybychom vlastní nedis-
ciplinovaností nenabídli do-
mácím  možnost  vyrovnat, 
nejspíš  by  gól  ani  nedali,“ 
zlobil se frýdecký kouč. To 
Ďuriška  ve  vápně  přistrčil 
Hájovského  a  pískala  se 
penalta. Tu následně  s pře-
hledem  proměnil  Šimák, 
který  našeho  gólmana  po-
slal na opačnou stranu – 1:1 
a dlouhá série bez vítězství 
pokračuje.

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek se 18. října 
vypravil do Prahy na MČR 
kategorie U15. V této kate-
gorii jsme měli hlavní želíz-
ko v podobě Matěje Pajtla, 
který byť startoval s o rok 
staršími soupeři, v tomto 
roce nepoznal hořkost po-
rážky. 
Ovšem  sport  je  sport 

a i v Praze při nejdůležitějším 
závodě sezóny ukázal, jak je 
někdy  krásný,  ale  i  přísný. 
Matěj nastupoval k první dis-
ciplíně,  jíž  je  střelba  na  4x5 
ran  na  terč  ze  vzduchové 
pistole  na  vzdálenost  10   m, 
v dobré náladě. Vše vypadalo 
na solidní výsledek, ale menší 
nepozorností si Matěj špatně 
nachystal střelivo a v posled-
ní položce vystřelil jen čtyři-

krát. To znamenalo bodovou 
ztrátu. V plavání pak na 100 
VZ  předvedl  velice  solidní 
osobní rekord a smazal něco 
málo na nejlepší. Do běžecké 
části  na  1500 m  nastupoval 
jako  pátý  s  18sekundovým 
mankem. Matěj dal do běhu 
hned  od  startu  veškeré  své 
úsilí a v polovině trati již šel 
na první místo. Jenže doběh-
nout  velkou  ztrátu  na  star-
tu,  stálo  Matěje  mnoho  sil 
a 200 m před cílem se před něj 
dostal kladenský moderní pě-
tibojař, který si mírný náskok 
udržel  až  do  cíle.  Matěj 
po  statečném  výkonu  v  pla-
vání a běhu skončil na velice 
pěkném druhém místě.
V  téže  kategorii  se  před-

stavil  i  druhý  náš  zástupce 
Jakub  Haman,  se  kterým 

Matěj  Pajtl  tvořil  družstvo 
pro mistrovský závod. Jakub 
předvedl  dva  osobní  rekor-
dy, jak ve střelbě, tak v pla-
vání, a skončil na 16. místě. 
V součtu bodů pak oba naši 
závodníci  obsadili  na  Mis-
trovství ČR skvělé třetí mís-
to v soutěži družstev.
Mezi  děvčaty  kategorie 

U 15 jsme měli  také zastou-
pení a umístění Anny Fialo-
vé  na  desátém místě, Katky 

Lasotové na 16. místě a Petry 
Slavíčkové na 18. místě pod-
trhla  skvělé  vystoupení  naší 

výpravy na tomto MČR. Dě-
kujeme za skvělou reprezen-
taci klubu a města.

Město Frýdek-Místek 
v rámci Football people 
weeks již podruhé hostilo 
fotbalový Turnaj vzájem-
ného porozumění. Ten 
pořádala nezisková orga-
nizace z Ostravy Vzájem-
né soužití o.p.s. společně 
s obyvateli sídliště Válcoven 
plechu Frýdek-Místek a or-
ganizací ADRA Frýdek-
-Místek a jejím dobrovol-
nickým centrem.
Turnaj se uskutečnil v ne-

děli  18.  října  v  hale Střední 
školy elektro a dřevozpracu-
jící  a  zahrálo  si  v  něm osm 
týmů neprofesionálních hrá-
čů ve věku od 10 do 25  let. 
Čtyři týmy přijely z Ostravy, 
z  nízkoprahových  zařízení 
komunitní  centrum Liščina, 
Zárubek  a  Hrušov  a  čtyři 
týmy  postavili  mladí  fotba-
listé  z  Frýdku-Místku.  Cel-
kem si na turnaji zahrálo 66 
fotbalistů  a  realizační  tým 
čítal 14 členů.
Slavnostní  zahájení  tur-

naje proběhlo za přítomnosti 
náměstka  primátora  pana 
Pavla Machaly, který mladé 
fotbalisty  přivítal  a  popřál 
jim krásné sportovní zážitky. 
Město  Frýdek-Místek  tuto 

akci podpořilo také finančně, 
zakoupením cen pro hráče. 

Dobrovolníci z orga-
nizace  ADRA  připravili 
na  chodbě  školy  malou  vý-
stavu  fotografií  upozorňují-
cích na existující předsudky 
ve  společnosti,  protože  fot-
balový  turnaj  se  uskutečnil 
pod  heslem  „Ne  diskrimi-
naci,  ano  rovnoprávnos-
ti!“  v  rámci  celosvětové 
kampaně  Football  people 
weeks  (Týdny  lidí  fotbalu). 
„Do této kampaně proti dis-
kriminaci  ve  fotbale  i  v  ži-
votě  se  každoročně  zapojí 
více než padesát zemí světa 
a v jejím rámci se uskuteční 
více  než  2000  sportovních 
akcí,  které  jsou  finančně 
podpořeny  sítí  Fare.  Orga-
nizátoři  i  účastníci  turnaje 
jsou hrdí na to, že mohou být 
součástí této velké fotbalové 
rodiny,“  říká  za  pořadatele 
Hana Žurovcová.
Fotbalový Turnaj vzájem-

ného porozumění 2015 skon-
čil  po  téměř  šesti  hodinách 
vítězstvím týmu komunitní-
ho centra Liščina v kategorii 
starších a týmu komunitního 
centra  Hrušov  v  kategorii 
mladších hráčů.

Na jubilejní 30. ročník 
Hornické desítky, který 
je připravován atletickým 
oddílem Slezanu Frýdek-
-Místek na 7. listopadu, se 
předem přihlásilo 730 dětí!
Na startovní číslo se svým 

jménem  se  může  těšit  398 
děvčat  a  332  chlapců.  „Sa-
mozřejmě, že všichni ostatní 
mají možnost se hlásit přímo 
na startu. Takže uvidíme, jest-

li konečně padne ta tisícovka 
běžících  dětí.  Je  to  hranice, 
kterou již dva roky atakujeme 
a vždy nám velice těsně utek-
la,“ těší se na případný účast-
nický rekord pořadatelé.
Pro prvních třicet v každé 

kategorii jsou připraveny me-
daile,  pro  každého  je  připra-
veno občerstvení a mezi vše-
mi účastníky se bude losovat 
tombola s krásnými cenami.

Na Hornickou desítku je předem 
přihlášeno 730 dětí – bude rekord?

LSK F-M na Mistrovství ČR U15

Z Budějovic vezou zase jen bod
SK ČESKÉ BUDĚJOVICE – MFK F-M 1:1 (0:1)

Premiéru letošního roč-
níku extraligy juniorů si 
svěřenci trenérů Přemysla 
Kubaly a Jana Kapery od-
byli už ve středu 14. října 
v hale sportovního gym-
názia v Ostravě-Zábřehu 
proti nováčkovi soutěže 
Novému Jičínu.
Jak  to  často  bývá,  byl 

úvodní  zápas  doprovázen 
značnou  dávkou  trémy 
a  nervozity.  Ačkoli  hráči 
Beskyd  kvalitativně  vyční-
vali  nad  svým  soupeřem, 
o  výhru  museli  nakonec 
tvrdě bojovat až v páté sadě, 
která  skončila  „divokým“ 
skóre  19:17  pro  Beskydy. 
Druhý zápas s tímto soupe-
řem  se  hraje  ve  středu  21. 

října opět v Ostravě.
Domácí  premiéra  se  pak 

konala  v  neděli  18.  října 
od  11  hodin  již  tradičně 
na hale SPŠ v Místku. Svým 
kompaktním výkonem proti 
celku VSC Zlín, který vloni 
ve finálovém turnaji bojoval 
o bronzové medaile, dali ju-
nioři  Beskyd  jasně  najevo, 
že uplynulá rozpačitá sezóna 
je za nimi a letos s nimi musí 
každý  počítat.  Družstvo 
vyzrálo,  má  velmi  solidní 
výškový  průměr  a  hlavně 
velkou chuť bojovat. 
Hru na nahrávce dirigoval 

Michal  Drabina,  na  středu 
se  střídala  trojice  blokařů 
Marek  Hejčík, Michal  Bor-
ski a Radek Beneš, na postu 

smečařů  alternovali  Adam 
Kozák,  Petr  Raška,  Fran-
ta Mýlek  a  Honza  Pospíšil. 
Na univerzálu se představili 
Kuba Vašut s Vojtou Bažem 
a v roli libera Tomáš Kaloč, 
který  nedělní  vítězné  zápa-
sy  proti  Zlínu  okomentoval 
takto: „Byly to hodně najeté 
zápasy, kdy  jsme si s kluky 
už v šatně řekli, že to prostě 
vyhrajem! V každém zápase 
nám sice utekl jeden set, ale 
bylo to jen vlastními chyba-
mi. Ale jak známo – chyba-
mi  se  člověk  učí,  takže  to 
do příštího zápasu vypiluje-
me!“ Nutno  podotknout,  že 
Beskydy jsou zatím v Extra-
lize juniorů jediným celkem 
bez porážky.

Úspěšný vstup ŠSK Beskydy
do letošní extraligy juniorů

Football people weeks

TURNAJ POROZUMĚNÍ: Akci zahajoval náměstek 
primátora Pavel Machala.  Foto: Petr Pavelka
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Gymnázium a SOŠ, Frý-
dek-Místek, Cihelní 410, 
se letos poprvé zapojila 
do projektu EDISON, kte-
rý v sobě skýtá prvky jako 
vzdělávání, nadšení, moti-
vace, mezinárodní rozměr, 
samozřejmě studenty, také 
příležitost a síť.
„EDISON  je  multikul-

turní  projekt,  který  po-
skytuje  mládeži  a  dětem 
v  České  republice  prostor 
k  poznání  lidí  z  různých 
států a kultur. Lze ho cha-
rakterizovat  i  frází  „stu-
denti  studentům“.  Zna-
mená  to, že díky kontaktu 
s  člověkem  z  jiné  země, 
který  je  pouze  o  pár  let 
starší,  získají  naši  studen-
ti  nové  přátele  a  uvědomí 
si  možnosti  cestování  či 
studia  v  zahraničí.  Obec-

ně  si  vytvoří  síť  kontaktů 
po  celém  světě  a  začnou 
více  přemýšlet  o  tom,  co 
jim svět  jako  takový nabí-
zí. Cílovou skupinou pro-
jektu  jsou  děti  od  mateř-
ských až po střední školy,“ 
sdělila  Iva  Krulikovská, 
zástupkyně  ředitele  školy, 
která  v  říjnu  hostila  osm 
mladých  vysokoškolských 
studentů  z  Kolumbie, 
Thajska,  Řecka,  Brazílie, 
Pákistánu,  Albánie,  Gru-
zie  a  Rumunska.  Stážisté 
měli  připraveny  prezenta-
ce o své zemi, vedli s žáky 
diskuze  na  různá  témata, 
hráli  hry,  učili  se  nové 
tance,  vařili  národní  jídla. 
„Probíhá zde zkrátka „ško-
la hrou“. Tak se snaží před-
stavit  sociální,  politickou, 
ekonomickou  a  kulturní 

NA MAGISTRÁTU: Studenti z mnoha zemí Evropy dávali najevo, že se baví každým 
momentem, který jim projekt Edison nabízí.  Foto: Petr Pavelka

Multikulturní projekt Edison

situaci své země. Žáci mají 
možnost  srovnání  zemí 
s Českou republikou. Díky 
těmto  aktivitám  dochází 
i k oživení výuky a k mo-
tivaci  žáků  k  učení  se  ci-

zím  jazykům  –  v  našem 
případě  anglickému,  fran-
couzskému  a  ruskému,“ 
informoval  ředitel  školy 
Jaroslav Konečný, který si 
pochvaloval, že se od prv-

ního  okamžiku  podařilo 
studentům navázat kontakt 
s žáky a absolvovat společ-
né aktivity. Mezi ně patřilo 
i  přijetí  na  frýdecko-mís-
tecké radnici.   (pp)

30. září jsme na 5. ZŠ 
společně s rodiči prožili 
pohodové jazykové od-
poledne. Školou se linuly 
tóny francouzské, ital-
ské, anglické, německé 
a ruské. 
Děti v praxi zjistily, jak 

jsou  tyto  jazyky  odlišné 

a  kultura  jejich  zemí  bo-
hatá.  Příjemná  atmosféra 
byla  naplněna  činorodos-
tí  v  jazykových  dílnách. 
Pracovní  nasazení  dětí 
bylo  odměněno  sladkou 
drobností  a  ochutnávkou 
pravého  anglického  čaje 
s mlékem. 

Příspěvková organiza-
ce Jesle F-M je zaříze-
ním Statutárního města 
Frýdku-Místku. V Mo-
ravskoslezském kraji je 
v současné době největ-
ším zařízením, s kapaci-
tou 54 míst k pravidelné 
každodenní docházce pro 
děti od 1 do 3 let věku, 
které získalo oprávnění 
Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR – regis-
traci k provozování a po-
skytování služby péče 
o dítě v dětské skupině 
dle zákona č. 247/2014 
Sb. a o změně souvisejí-
cích zákonů a to od 1. 9. 
2015. 
Cílem  získání  oprávně-

ní pro poskytování  služby 
péče  o  dítě  v  dětské  sku-
pině je právní úprava, kde 
jsou  nastaveny  podmínky 
tak, aby zajišťovaly kvali-
tu poskytované péče.
Zařízení poskytuje nový 

typ aktivity na podporu 
rodiny.  Nabízíme  služ-

by,  které mají  preventivní 
a  podpůrný  charakter,  je-
jich  účelem  je  usnadňovat 
a podporovat rodiny v péči 
o  děti  do  3  let  věku  při 
harmonizaci  práce  a  rodi-
ny. Služba  je poskytována 
na  nekomerčním  základě. 
S  ohledem  na  zajištění 
kvality  péče  využíváme 
k  práci  koncept  výchovy, 
který  upravuje  základní 
obsah  aktivit  s  cílem  for-
movat  osobnost  dítěte, 
zabezpečit fyzickou a psy-
chickou pohodu, nabízíme 
dětem  zkušenosti,  aby  se 
mohly  stát  samostatnou 
bytostí a zároveň se mohly 
dobře  začlenit  do  skupiny 
vrstevníků,  mohly  uplat-
nit  svou  zvědavost  a  tvo-
řivost.
Další  změnou  vyplýva-

jící  z  novelizace  zákona 
č.  247/2014  Sb.  o  posky-
tování  služby  péče  o  dítě 
v  dětské  skupině  je  mož-
nost  rodičů  uplatnit  slevu 
na  daních  za  každé  dítě, 

které  navštěvuje  naše  za-
řízení  –  dětskou  skupinu 
ve  výši  maximálně  mini-
mální mzdy za rok.
Součástí změn je i vlast-

ní  stravovací  provoz  zaří-
zení, kde došlo ke změnám 
týkajícím se zkvalitňování 
vybavenosti a provozních 
podmínek.  Za  stěžejní 
v  této  oblasti  považuje-
me  úspěšnou  spolupráci 
s  externí  kvalifikovanou 
nutriční terapeutkou a cel-
kové zkvalitnění zdravého 
stravování  i  nutriční  péče 
a zavádění novinek v tom-
to oboru do praxe.
V případě zájmu o další 

informace  týkající  se  na-
šeho  zařízení  Jesle  F-M, 
p.  o.  mohou  rodiče  sledo-
vat  naše  webové  stránky: 
www.jesle-fm.cz.

 Dagmar Zemanová, 
 ředitelka zařízení 
 Jesle F-M, p. o.
 Gabriela Gongolová, 
 metodik pro 

 výchovnou práci

V mateřské škole na ul. 
F. Čejky 420, která je od-
loučeným pracovištěm 
MŠ F-M, Josefa Mysli-
večka 1883, jsme se roz-
hodli, že si tyto pochmur-
né podzimní dny trochu 
rozzáříme.
A  protože  nic  jiného 

nerozzáří  den  tak  jako 
slunečnice,  pozvali  jsme 
děti  a  jejich  rodiče,  aby-
chom  si  nějaké  slunečné 
květiny  vyrobili.  Všem 
se  dařilo  vyrobit  origi-
nální  kousky  a  kromě 
úžasných  slunečnic  si 

rodiče  i  děti  odnášeli 
úsměv  na  tváři.  Všem 
proto  děkujeme,  že  nám 

pomohli  toto deštivé ob-
dobí  rozzářit  a  přejeme 
krásný podzim.

Evropský den jazyků na 5. ZŠ

Změny v příspěvkové organizaci Jesle F-M

Slunečný podzim
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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

Cena:  1  250  Kč/10  lekcí 
(1 lekce: 120 minut)
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

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

6. 11.
TWERK

Věk: od 16 let, dospělí
Cena:  800  Kč/15  lekcí  x  1 
hodina

Místo  a  čas:  Každý  pátek, 
SVČ  Klíč  FM,  budova  A, 
Pionýrů  767, Místek,  16.00 
– 17.00 hodin
Informace:  Marti-
na  Fatrdlová  |  Telefon: 
558 111 766, 736 150 088  | 
E-mail:martina@klicfm.cz

9. 11.
KERAMIKA 

PRO DOSPĚLÉ
Věk: 18–99 let
Místo a čas: Každé pondělí, 
SVČ  Klíč  FM,  budova  A, 
Pionýrů  767, Místek,  17.00 
– 19.00 hodin
Cena: 550 Kč/5 lekcí (1 lek-
ce 120 minut)
Informace:  Ivana  Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731  167  010  |  E-mail:iva@
klicfm.cz

9. 11.
ROPE SKIPPING

Věk: 8–12 let
Cena:  900  Kč/15  lekcí  x  1 
hodina
Místo a čas: Každé pondělí, 
Obchodní akademie, Palac-
kého  123,  Místek,  17.15  – 
18.15 hodin
Informace:  Marti-
na  Fatrdlová  |  Telefon: 
558 111 766, 736 150 088  | 
E-mail:martina@klicfm.cz

AKCE
7. 11.

ZA DENÍKEM JANA 
TLESKAČE

Věk: 7–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  B,  Pionýrů  764, 
Místek, 14.00 – 20.30 hodin 
(Prezence: do 15.00 hodin)
Cena: 20 Kč
Informace:  Jiří  Šnapka 
|  Telefon:  558  111  773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz

13. 11.
BOBŘÍK ODVAHY | 

OHNIVÁ SHOW
Věk: 2–99 let
Místo a čas: Sady Bedřicha 
Smetany  v  Místku  |  Star-
tujeme  u  altánu  od  17.00-
19.00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace:  Recepce  | 
Telefon:  558  111  777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

14. 11.
KRAJSKÝ PŘEBOR 

QUORIDOR 
A RUMMIKUB 

Věk: 6–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  B,  Pionýrů  764, 
Místek, 9.00 – 15.00 hodin, 

Prezence: 9.00 – 9.30 hodin
Cena: 40 Kč
Informace:  Jiří  Šnapka 
|  Telefon:  558  111  773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz
Na akci  se přihlaste do 12. 
11.

14. 11.
PRINCEZNY 
NA CESTÁCH 

Věk: 6–9 let
Místo  a  čas:  Rodinné  cen-
trum  Klíček,  Slezská  749, 
Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace:  Pavla  Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127  | E-mail:  pav-
la@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  11. 
11.

LISTOPADOVÁ NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ SVČ KLÍČ

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
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Statutární město Frý-
dek-Místek získalo finanč-
ní podporu z fondu ASE-
KOL ve výši 40.000 Kč 
na rekonstrukci a rozší-
ření zpevněných ploch 
pro stání kontejnerů 
na směsný komunální od-
pad a separovaný odpad 
nacházejících se na ulici 
Československé armády, 

Antala Staška, Lískovec-
ká a Hraniční. 
Celkové náklady na reali-

zaci budou činit 126.264 Kč. 
Vybrané  zpevněné  plochy 
budou  ze  zámkové  dlažby, 
pouze  na  ulici  Hraniční 
bude  zpevněná  plocha  as-
faltová,  a  to  z  důvodu  roz-
šíření  stávající  asfaltové 
plochy.  Cílem  je,  aby  kon-
tejnery na komunální odpad 
byly umístěny na vhodných 

plochách,  občané  k  nim 
měli snadnější přístup, kon-
tejnery nezasahovaly do vo-
zovky  a  aby byla  při  jejich 
svozu  umožněna  lepší  ma-
nipulace.  Žádaným  hledis-
kem je také zlepšení estetic-
kého vzhledu daných míst.
Stavební práce bude pro-

vádět  společnost  TS  a.s. 
a termín jejich dokončení je 
stanoven do konce listopa-
du 2015. Po ukončení prací 
budou  následně  na  uprave-
ných  kontejnerových  stá-
ních  na  ulici  Lískovecká, 
Antala  Staška  a  Hraniční 
nově umístěny také červené 
kontejnery určené k odklá-
dání  drobného  vysloužilé-
ho elektrozařízení. Na ulici 
Československé  armády 
poblíž  domu  č.  p.  1935  je 
již  tento  červený  kontejner 
umístěn z dřívějška.

Odbory

Statutární  město  Frýdek-
-Místek  zajišťuje  svoz  ko-
munálních  odpadů  na  svém 
území  prostřednictvím  spo-
lečnosti  Frýdecká  skládka, 
a.s.,  která  mimo  jiné  také 
provádí  odvoz  neoprávněně 
odložených  odpadů  kolem 
popelnic a kontejnerů. Jedná 
se  o  objemné  odpady  (např. 
nábytek  a  podlahové  kryti-
ny),  vysloužilé  elektrospo-
třebiče a jiné odpady. Celko-
vé  náklady  na  jejich  odvoz 
dosáhly v roce 2014 částky 
559.494 Kč. Ze srovnání ná-
kladů za stejné období v loň-
ském  a  letošním  roce  vy-
chází, že  letos došlo k  jejich 
nárůstu o cca 62.000 Kč, což 
znamená,  že  někteří  občané 
Frýdku-Místku  zneužívají 

tohoto systému na úkor ostat-
ních v čím dál větší míře. Jen 
v  měsíci  červenci 2015 se 
jednalo o 20,67 tun odpadu, 
jehož následný odvoz a likvi-
dace stály 75.363 Kč. Dalším 
nezanedbatelným  hlediskem 
odkládání  odpadů  mimo 
sběrné  nádoby  je  také  neu-
stálé  narušování  estetického 
vzhledu našeho města, které 
není zrovna pěknou ukázkou 
pro  návštěvníky  z  ostatních 
měst a obcí. 
Odložení  jakýchkoli  od-

padů  vedle  kontejnerů,  tak 
jako  na  kterémkoli  jiném 
místě  k  tomu  neurčeném, 
je  považováno  za  přestu-
pek,  za  který  může  být 
uložena pokuta až do výše 
50.000 Kč.  Při  zpozorování 

takovéto  činnosti  neváhejte 
kontaktovat  Městskou  po-
licii Frýdek-Místek na tele-
fonním čísle 156.
K  odložení  objemných 

odpadů,  které  se  nevejdou 
do běžných popelnic a kon-
tejnerů,  domácích  elektro-
spotřebičů a dalších odpadů 
(kromě  stavebních  odpadů, 
zeminy  a  pneumatik)  mo-
hou  občané města  Frýdku-
-Místku ZDARMA využít:
-  skládky  na  ulici  Panské 
Nové Dvory
- sběrných dvorů na ulicích 
Jana Čapka a Collo-louky
-  mobilní  sběrny,  která  se 
od srpna 2015 nachází pou-
ze v oploceném areálu pod 
estakádou
-  velkoobjemových  kon-

V souladu s „Pravidly pro 
udělování  Cen  statutární-
ho  města  Frýdku-Místku“, 
které  schválilo  Zastupitel-
stvo  města  Frýdku-Místku 
na  svém  6.  zasedání  7.  9. 
2015, vyzývá odbor kancelář 
primátora  k  podání  návrhů 
na ocenění osobností našeho 
města, které by si podle ná-
zoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2015.

Cena statutárního měs-
ta Frýdku-Místku za rok 
2015 bude  slavnostně  udě-
lena  v  průběhu  roku  2016 
v souladu s nově schválený-
mi pravidly pro udělení této 
ceny  (najdete  je  na  našich 
stránkách  www.frydekmis-
tek.cz).

O  udělení  Ceny  statutár-
ního  města  Frýdku-Místku 
za r. 2015 rozhodne zastu-
pitelstvo města  na  zasedání 
zastupitelstva v roce 2016.

Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:
a) vědecká činnost
b)  výtvarné  umění  a  archi-
tektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů.
Předkládat návrhy na udě-

lení ceny města mohou pouze 
občané města, a  to písemně 
prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-

-Místku, nejpozději do 31. 
prosince 2015. 

Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště 
nominovaného a odůvod-
nění nominace. Navrho-
vatel  dále  uvede  své  jméno 
a  příjmení,  adresu  bydliště 
a návrh podepíše.
Návrhy eviduje a zpraco-

vává odbor kancelář primá-
tora.

Další pravidla:
Cena  města  může  být 

udělena  občanům  města 
a  jeho  rodákům.  Občanem 
města pro tyto účely se rozu-
mí  fyzická osoba  s  trvalým 
pobytem  na  území  města. 
Výjimečně  může  být  cena 
města udělena i jiným fyzic-

kým osobám.
Cena  města  představu-

je  pamětní  list,  umělecké 
dílo s motivem města Frýd-
ku-Místku  a  peněžní  dar 
ve výši 20 000 Kč.
Cenu města lze udělit i in 

memoriam. V  takovém pří-
padě bude Cena města  pře-
dána  zpravidla  nejbližšímu 

rodinnému příslušníku oce-
něného občana. 
Zastupitelstvo  města 

může  udělit  cenu  města 
jen v některých oblastech 
nebo  nemusí  udělit  cenu 
města vůbec.

 Zdeňka Václavíková, 
 vedoucí odboru 

 kancelář primátora

Odkládání odpadů vedle kontejnerů

tejnerů na objemný odpad, 
které  jsou  rozmisťovány 
na  stanovených  místech 
v měsících duben a říjen

SBĚRNÝ DVŮR
ul. Panské Nové Dvory (ob-
jekt  společnosti  Frýdecká 
skládka, a.s.)
Po–Pá: 6.00 – 14.00
ul.  Jana  Čapka  (sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-

vebnin BETA)
Po–Pá: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 14.00
ul.  Collo-louky  (vedle  su-
permarketu Tesco)
Po–Pá: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 14.00

MOBILNÍ SBĚRNA
ul. Na Příkopě (pod estaká-
dou poblíž č. p. 1175)
Út-Čt: 10.00 – 18.00

Úprava ploch pro stání kontejnerů

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory za účelem

provozování obchodu se smíšeným zbožím 
v objektu č.p. 61 – Kulturní dům, stavba na pozemku p.č. 
St. 33, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 

o celkové výměře 106,46 m2. 
Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytové-
ho prostoru v objektu č.p. 61, k.ú. Skalice u Frýdku-Míst-
ku,  obec  Frýdek-Místek“)  zasílejte  na  adresu Magistrát 
města  Frýdek-Místek,  odbor  správy  obecního  majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 15. 11. 2015 do 14 hodin. 
U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního razítka 14. 11. 2015). 

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH. 
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 176, 

Bc. Lucie Křistková.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

slavíme
1. narozeniny s dárky

www.ocfryda.cz14. – 22. 11.

OTevíráme
12. lIsTOPadU

Ve dnech 29. 9. - 1. 10. 
2015 se pod taktovkou 
odboru sociálních slu-
žeb, oddělení sociální 
prevence a terénní práce, 
uskutečnilo pásmo pre-
ventivních aktivit. Tato 
akce nazvaná Záření 
byla primárně zaměřena 
na potírání negativních 
jevů ohrožujících zdra-
ví obyvatel. Preventivní 
aktivity byly zacíleny 
především na mladší 
generaci a programové 
náplně se profesionálně 
zhostily subjekty, které 
v lokalitě nabízejí sociál-
ní služby a aktivity.
Třídenní  blok  byl  za-

hájen  exhibičním  fotba-
lovým  zápasem mezi  fot-
balovou třídou 5. základní 
školy a hochy z ulice Míru, 
kteří pod vedením trenéra 
Mullera předvedli,  že pílí 
a  talentem  se  mohou  se 
ctí utkat s téměř profesio-
nálně  školenými  fotbalis-
ty. Zápas  se  nesl  v  duchu 
fair-play  a  za  příznivého 
počasí odstartoval akcemi 
nabité Záření.
Terénní  pracovníci 

Magistrátu města Frýdku-
-Místku  připravili  kvalit-
ní  zázemí  pro  organizace 
působící  v  lokalitě.  Kaž-
dý  měl  vytýčený  čas  pro 
vlastní prezentaci a speci-
fickou formou vycházející 
ze zaměření organizace se 
snažil  zaujmout  přihlíže-
jící. 
Aktivní  účastníci  akce 

si mohli vyzkoušet přípra-
vu  zdravé  svačiny,  zkusit 
chůzi  po  provaze,  zábav-
nou  formou  se  dozvědět, 
jak  se  třídí  odpad,  zazá-
vodit  si  na  koloběžkách 
a  souběžně  se  dozvědět 
o  bezpečnosti  silničního 
provozu.  Slunné  počasí 

akci  přálo po  celou dobu, 
takže místní hřiště  lákalo 
k dalším sportovním akti-
vitám  jako  házení  kruhů 
na  cíl,  ručkování na  laně, 
skákání  v  pytli  a  mnoho 
dalších.

Celou preventivní akci 
završila  neformální  před-
náška  pro  ženy  a  dívky, 
zaměřená  na  rizika  do-
spívání  a  partnerských 
vztahů.  Na  úplný  závěr 
povedeného  třídenního 
programu  mohli  místní 
obyvatelé  zhlédnout  pre-
zentaci  fotek  z  letošní-
ho  letního  tábora  „Cesta 
z  města“  a  preventivní 
film  s  protidrogovou  té-
matikou  „Pravda  o  dro-
gách“.
Třídenní akce Záření se 

aktivně zúčastnili:
Terénní  pracovníci  – 

Magistrát  města  Frýdku-
-Místku

Rebel – Charita Frýdek-
-Místek
Pramínek  –  Charita 

Frýdek-Místek
Terénní  pracovníci  – 

Renarkon
Strážnice Městské poli-

cie Frýdek-Místek
Asistenti  prevence  kri-

minality
Domovníci
Mgr. Kamila Šebestová 

– přednášející
Nízkoprahový klub 

Prostor

Pásmo preventivních aktivit
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 ná-
dvoří (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 ná-
dvoří (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. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámec-
ká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) 
stavba  č.p.  9  na  pozemku  p.č.  15/1  zast.  plocha  a  ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provo-
zovna)
stavba č.p. 3062  na pozemku p.č. 1831/100  zast. plocha 
a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  -  Novod-
vorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (provo-
zovna)
stavba č.p. 10  na pozemku p.č.18/1 zast. plocha a nádvo-
ří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č 18/1) -  Radniční  
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (provo-
zovna), 
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 (restau-
race)

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 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (kancelář)
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. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
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 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha 
a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezi-
patře
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 (prodej-
na)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodej-
na)
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  au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří 
– 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. 

Členové  osadního  vý-
boru  Panské  Nové  Dvo-
ry  v  čele  s  předsedkyní 
Janou  Štěpánkovou  po-
řádají  dne  11.  listopadu 
v 17 hodin v restauraci 
U Hučky schůzi, kde spo-
lečně s občany a vedením 
města budou diskutovány 
problémy  týkající  se  běž-
ného života v této lokalitě. 
Za  město  bude  přítomen 
primátor Michal Pobucký 
a  zástupci  jednotlivých 
odborů a technických slu-
žeb TS a.s.

Setkání radnice s občany
Panských Nových Dvorů



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  12  – Kultura

Městská knihovna Frý-
dek-Místek vyhlašuje 23. 
ročník literární soutěže 
Můj svět pro autory od 15 
let.
Do kategorie prózy může 

každý  autor  zaslat  jednu 
práci  na  libovolné  téma 
dlouhou  nejvíce  tři  strany 
formátu  A4,  v  kategorii 
poezie mohou  soutěžit ma-
ximálně  tři  básně,  každá 
kategorie  je  pak  rozdělena 

na podkategorie pro autory 
ve věku 15-18 let, 18-30 let 
a autory starší 30 let. 
Soutěžní  práce  mohou 

autoři  zasílat  do  31.  12. 
2015,  a  to  buď  e-mailem 
na  adresu  dvorakova@
mkfrydek.cz,  nebo  poštou 
v  pěti  kopiích  na  adresu 
frýdecké  knihovny  (Jirás-
kova  506,  738  01,  Frýdek-
-Místek). 
„V porotě  zasednou  bás-

nířka  Lydie  Romanská, 
básník a malíř Vít Adamus 
a odbornice na český jazyk 
Lenka  Skřekucká.  První 
tři místa  v  každé  kategorii 
budou  oceněna  knižní  od-
měnou  a  všichni  účastníci 
získají  drobné  věcné  ceny. 
Slavnostní  vyhlášení  pro-
běhne  na  přelomu  února 
a  března,“  prozradila  Jar-
mila  Krupová  z  Městské 
knihovny Frýdek-Místek.

Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
srdečně zve na Podzimní 
varhanní koncert, který 
se uskuteční v koncert-
ním sále školy na Hlavní 
třídě ve čtvrtek 12. listo-
padu v 17 hodin. Na kon-
certě vystoupí vynikající 
česká varhanice Dagmar 
Kolařová.
Dagmar  Kolařová  patří 

k významným brněnským 
varhanicím  a  sboristkám. 
Svoji  hudební  kariéru  za-
čala na státní konzervato-
ři  v  Brně,  kde  studovala 
u  profesorky  Drahomíry 
Horákové.  Posléze  pokra-
čovala  na  Janáčkově  aka-
demii  múzických  umění. 

Zde vystudovala obor 
Duchovní hudba – hru 
na  varhany,  skladbu  a  di-
rigování.
V současné době se vě-

nuje jak sólové hře na var-
hany,  tak  v  různých  ko-
morních obsazeních, úzce 
spolupracuje s orchestrem 
katedrály  sv. Petra a Pav-
la  v  Brně,  Brněnským 
filharmonickým  sborem 
Beseda  brněnská  a  Dóm-
ským  smíšeným  sborem 
Brno.  Je  sbormistryní 
Dómského  komorního 
sboru  při  Základní  umě-
lecké  škole  se zaměřením 
na církevní hudbu v Brně, 
kde  také  vyučuje  hru 
na varhany.

Knihovna vyhlašuje literární soutěž

Tanečníci z nejznáměj-
ší frýdecké skupiny Fun-
ky Beat na sobě neustále 
tvrdě pracují, a proto 
nezaháleli ani o letošních 
prázdninách. Jako již 
tradičně jim totiž jejich 
hlavní trenérka Kristýna 
Blahutová společně s dal-
šími lektory připravila 
oblíbenou Letní taneční 
školu.
Jako vždy se zde všichni 

tanečníci  intenzivně  sou-
středili  hned  na  několik 
street dance  stylů v  rámci 
náročných  a  nabitých  tré-
ninků,  které  vedli  samo-
zřejmě  jen  ti  největší  ta-
neční odborníci  a  zkušení 
lektoři.  Není  proto  divu, 
že každý z účastníků sou-
středění  dosáhl  i  během 
takto  krátké  doby nesmír-
ného pokroku, což ostatně 
potvrzuje i hlavní trenérka 
a zakladatelka skupiny 
Kristýna  Blahutová:  „Je 
opravdu  neuvěřitelné,  ja-
kého  obrovského  posunu 
zde děti pokaždé dosahují. 
Stejně jako v loňských roč-
nících  jsem  se  znovu  roz-
hodla  pozvat  úspěšného 
tanečníka  Filipa  Růžičku 

ze  spolupracující  taneční 
skupiny Beat up, dále Ve-
roniku  Holišovou  a  z  do-
mácích  pak  Barboru  Bla-
hutovou a Marka Coufala. 
Mimo  to  se  mi  podařilo 
nově  navázat  spolupráci 
také  s  Reginou  Aitovou, 
působící  v  ruské  skupině 
Zoo  clan,  která  je  pro mě 
opravdu  jedinečnou  ta-
nečnicí  i  výjimečnou  lek-
torkou  a  v  tanečním  svě-
tě  představuje  obrovský 
pojem.  Další  novou  tváří 
mezi  lektory  byla  také 
talentovaná  a  ambiciózní 
Eva  Kubalová,  která  se 
s dětmi zaměřovala přede-
vším na posilování, prota-
hování a flexibilitu.“

Kromě  tanečních  lekto-
rů  zpestřoval  dětem  sou-
středění  také  kameraman 
a fotograf Dino a dále he-
rec a pedagog Jiří Zajíček, 
který  se  s  dětmi  v  rámci 
hereckých  seminářů  sou-
středil  na  Multimediální 
dramatickou  tvorbu.  Pod 
jeho vedením a režií si tak 
děti sami stvořily svůj scé-
nář a natočily během celé-
ho týdne krátký film, který 
se promítal  v poslední, fi-
nálový večer. 
Funky  Beat  věří,  že  le-

tošní soustředění bude pro 
děti  skvělým  „nakopnu-
tím“  a  inspirací  a  že  jsou 
opět  perfektně  připraveny 
na nadcházející sezónu.

Letní taneční škola skupiny Funky Beat

Podzimní varhanní koncert

Statutární město Frý-
dek-Místek prostřednic-
tvím KulturyFM přiváží 
do haly Polárka jedineč-
né a výjimečné předsta-
vení souboru Cirk La 
Putyka. Konat se bude 
10. listopadu v 19 hodin. 
Na programu je před-
stavení Dolls (Panenky), 
které nabídne divákům 
nevšední zážitek na scéně 
s nezvykle obřími kulisa-
mi a speciálním osvětle-
ním.
„Nová  hala  Polárka  je 

primárně využívána k led-
ním sportům, ale je určena 
a vhodná také pro pořádá-

ní  koncertů  a  kulturních 
akcí, což potvrzuje úspěš-
ný  koncert  Symfonického 
orchestru Frýdek-Místek 
konaný  v  rámci  zahájení 
tradičního letního benefič-
ního festivalu. Nyní Polár-
ka  hostí  představení  Cir-
ku  La  Putyka,  které  bude 
jedinečné  svou  scénou 
a  také  proto,  že  se  letos 
uskuteční  jen  ve  Frýdku-
-Místku  a  Praze.  Věřím, 
že podobných akcí se v Po-
lárce bude konat stále více, 
protože  je  připravena  na-
bídnout  účinkujícím  i  di-
vákům  moderní  zázemí. 
Má  výbornou  akustiku, 

kvalitní  osvětlení  a  špič-
kové  technické  vybavení, 
které  zahrnuje  mimo  jiné 
zvukovou  a  video  režii,“ 
přiblížil  pozitiva  haly  Po-
lárka  primátor  města  Mi-
chal Pobucký.
A co čekat od samotných 

Panenek (Dolls)? V dětství 
je  naším  nejlepším  ka-
marádem  právě  panenka, 
u  chlapců  plyšový  medví-
dek, vojáček... Jsou klíčem 
do  světa  fantazie,  oporou, 
když  nám  není  dobře. 
Hračka  je  jediná,  která 
nám opravdu  rozumí,  ces-
tuje s námi po celém světě, 
je  naší  zpovědnicí.  Skr-

ze  ní  se  můžeme  podívat 
do  historie,  kdy  jí  člověk 
přisuzoval  nadpřirozené 
schopnosti a byla spojnicí 
mezi ním a přírodou.
Vše se odehraje za tónů 

podmanivé hudby, kdy di-
váci zhlédnou vystoupení 
doprovázené  moderními 
technologiemi, ale zejmé-
na  akrobatickými  prv-
ky  a  moderním  tancem 
na úrovni sportovních 
výkonů. Vstupné činí 490 
korun  a  je  v  předprodeji 
na  pobočkách  Beskyd-
ského  informačního  cen-
tra nebo on-line na www.
kulturafm.cz.

Hala Polárka láká na jedinečné představení Cirku La Putyka
Úplně první koncert 

Dana Bárty se skupinou 
Illustratosphere se ode-
hrál v roce 2000 právě 
ve Frýdku-Místku. 1. 
prosince se v Kině Petra 
Bezruče představí znovu.
Speciální koncertní pro-

gram  bude  zahrnovat  nej-
žádanější  skladby  napříč 
vydanými  alby,  nečekaná 
překvapení,  ale  i  novinky 
z  další  připravované  des-
ky,  jejíž  vydání  se  plánuje 
na  rok  2017.  Dan  Bárta  je 
třináctinásobným  držite-
lem Ceny Anděl, zapsal se 
do povědomí s kapelou Ali-
ce a muzikály. 

Dan Bárta  zazpívá
v prosinci v kině
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NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
Po 2. 11. v 19.00 

Jméno
předplatitelská skupina A

Divadlo Verze 
Mluvit  se  dá  o  všem.  Při  dobrém 
vínu,  mezinárodní  koloniální  kuchyni 
a  ve  vznešeném  současném  pařížském 
prostředí, mezi dobrými přáteli a příbuz-
nými by vlastně žádné téma nemělo být 
tabu. Když se ale Vincent, úspěšný rea-
litní makléř, na večeři u  své sestry Eli-
zabeth, učitelky francouzštiny, a švagra 
Pierra,  profesora  literatury,  svěří  se  zá-
měrem, dát svému synovi  jméno Adolf, 
zdá  se,  že  hranice  civilizované  konver-
zace  byla  překročena.  Středostavovské 
předsudky  jsou  zjevně  přeci  jen  větší, 
než  se  přítomní  liberálové  domnívali. 
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení 
nálože, která se skrývá v rodinné histo-
rii.

So 14. 11. v 19.00
Vše o mužích

divadlo mimo předplatné / VYPRO-
DÁNO!

Studio DVA
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se 
nestydí i stydí. A jak to dopadá, když se 
testosteron  smíchá  s  city  a  striptýzem. 
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je 
opět nepochopily.

St 18. 11. v 19.00
FEDERER – NADAL 
předplatitelská skupina B

A studio Rubín 
Posvátná tráva wimbledonského All En-
gland Clubu. Dva nezničitelní hrdinové 
dnešní doby  tak,  jak  je možná neznáte. 
Pět  setů  autorského  divadla,  které  se 
nebojí  metafyzického  obsahu:  Tenisu!!! 
Bílé trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy 
i halušky Rogerovy tchýně.
Hrají:  Marek  Taclík,  Jakub  Prachař 
a Petr Kolečko

KONCERTY:
Pá 13. 11. v 19.00
Rudy Linka Trio

„Acoustic & Electric“
Koncert  jednoho  z  nejlepších  jazzových 
kytaristů světa Rudyho Linky, pražského 
rodáka a Čechošvédoameričana, optimis-
ticky smělého vizionáře, který  i nejsmě-
lejší  sny  lehce  převádí  do  reality.  Jako 
kluk  si  chodil  půjčovat  desky  na  hlída-
nou americkou ambasádu, až se koncem 
70. let, ve dvaceti, rozhodl, že za dobrou 
muzikou odejde pryč. Ve Švédsku se se-
známil se svou budoucí ženou Annou, vy-
studoval klasickou kytaru a skladbu. Pak 
odešel do Bostonu, na Berklee College of 
Music a pokračoval v New Yorku.

PRO DĚTI:
Ne 8. 11. v 15.00

Zahrada
Divadlo Krapet Praha

To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli 
a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene 
starou železnou branku, celou rezavou… 
Tak  takhle  tajemně  začíná kniha  Jiřího 
Trnky ZAHRADA.
Tajemství a kouzla mají rádi velcí  i malí. 
A co teprve, když se ocitnou v takové ta-
jemné Zahradě  plné  překvapení. Hlídá  ji 
zlomyslný kocour, mluvící  trpaslík,  v  je-
zírku  plave  sečtělá  velryba,  a  když  už  je 
nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A prá-
vě do takové zahrady se zatoulají tři zvěda-
ví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy.
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 15. 11. v 15.00
Smetišťák Tom

Divadlo SemtamFór
Původní,  autorská,  ekologická,  hudební 
pohádka.  Interaktivní  didaktická  eko-
pohádka,  která  zábavnou  formou  pou-
kazuje nejen na rozdíly života na vesnici 
a ve městě, ale také na to, jak přátelství 
a  láska  ruku  v  ruce  dokážou  překonat 
mnohá úskalí. Tom, Ága, Hubert a Čen-

da – zvířecí hrdinové si poradí s problé-
my  spojenými  se  světem  lidí.  Předsta-
vení využívá živé stínohry, pohádka má 
za úkol děti seznámit se základy ekolo-
gie a třídění odpadu.
Pohádka  pro  děti  od  4  let.  Vstupné: 
60 Kč.

VÝSTAVY:
Perun 2015 – fotografie 

beskydského skyrunningu
Kolektiv autorů

Skyrunning  je  mladý  sport  podobný 
horskému běhu, kdy  se na  trati  během 
závodu  překonávají  velká  vertikální 
převýšení v  technicky velmi obtížném 
terénu.  Studenti  3.  ročníku  oboru  Po-
lygrafie Albrechtovy střední školy pod 
vedením svého učitele Michala Popielu-
cha  pořídili  fotoreportáž  z mistrovství 
ČR  ve  skyrunningu  –  Hyundai  Perun 
Skymaratonu. Autoři se snažili zachytit 
běžce závodu v horském terénu na ně-
kolika náročných a exponovaných mís-
tech.

KINO:
Út 3. 11. v 19.00

Koza
Cesta  bývalého  olympijského  boxera 
za jeho poslední prohrou.
SR/ČR, drama / road movie, 2D, 2015, 
režie:  I.  Ostrochovský,  12+,  75  min., 
vstupné 90 Kč / pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub.

St 4. 11. v 19.00
Hororová středa: Purpurový vrch

Na Purpurovém vrchu stojí dům, které-
mu je lepší se vyhnout. 
USA,  gotický  horor,  2D,  15+,  titulky, 
119 min., vstupné 110 Kč.

Čt 5. 11. v 18.00
Wilsonov

Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem 
a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích.
ČR, detektivní komedie, 2D, přístupný, 
115  min.,  vstupné  100 Kč  /  pro  dámy 
80 Kč, Dámská jízda.

Pá 6. 11. v 9.30
Splněná přání

Pásmo filmových pohádek pro nejmen-
ší. 
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 69 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 6. – Ne 8. 11. v 17.00
So 7. 11. v 15.00

SNOOPY A CHARLE BROWN
Peanuts ve filmu 3D.
USA,  animovaný,  3D,  přístupný,  da-
bing,  90  min.,  vstupné  140 Kč  /  děti 
do 15 let 120 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 6. – Ne 8. 11. v 19.00
Spectre

Bond. James Bond. Daniel Craig je zpět 
jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24. 
bondovce. 
Velká Británie/USA, akční thriller, 2D, 
15+, titulky, 120 Kč, premiéra.

Po 9. 11. v 19.00
Dheepan

Uprchl  před  konfliktem  na  Srí  Lance, 
ale  válka  si  ho našla  na předměstí Pa-
říže. 
Francie, drama, 2D, 2015, režie: J. Au-
diard  , 15+,  titulky, 113 min., Filmový 
klub.

Út 10. 11. v 19.00
Victoria

Strhující  jednozáběrový  úprk  berlín-
skou nocí, která všechno změní. 
Německo, drama/thriller, 2D, 2015, re-
žie: S. Schipper, 15+, titulky, 140 min., 
Filmový klub.

St 11. 11. v 10.00
Iracionální muž

Nový mysteriózní film režiséra Woody-
ho  Allena,  mistra  vztahových  konver-
začních příběhů. 
USA, mysteriózní, 2D, 15+, titulky, 96 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 11. 11. v 19.00
Everest

V  letové  výšce  Boeingu  nemá  lidské 
tělo šanci dlouho přežít. 
Velká  Británie  /  USA,  dobrodružný 
/  drama,  3D,  12+,  titulky,  121  min., 
vstupné 130 Kč.

Čt 12. a Ne 15. 11. v 17.00
Opeřená banda

Nový animák z ptačího světa. Mexický 
papoušek pojmenovaný Cuco se vydává 
za dobrodružstvím – bránit svou rodinu.
Mexiko / USA, animovaný, 2D, přístup-
ný, dabing, 98 min., pro děti, premiéra.

Čt 12. 11. v 19.00
Steve Jobs

Jaký  byl  Steve  Jobs?  V  čem  spočívala 
jeho genialita? 
USA, drama, 2D, 12+, titulky, 122 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Ne 15. 11. v 19.00
Gangster Ka

Varování  ministerstva  vnitra:  Peníze 
jsou silně návyková látka. 
ČR,  kriminální  /  thriller,  2D,  12+,  90 
min., vstupné 100 Kč.

Po 16. – Út 17. 11. v 17.00
Jo Nesbø: Doktor Proktor 

a prdicí prášek
Hlavním  hrdinou  je  ztřeštěný  vynález-
ce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina 
s ohnivými vlasy jménem Bulík. 
Norsko, rodinný, 2D, přístupný, dabing, 
87 min., vstupné 90 Kč, rodinný, premi-
éra.

Po 16. 11. v 19.00
Ejzenštejn v Guanajuatu

„Boxuji za svobodu kinematografického 
vyjádření!“ 

Mexiko  / Nizozemsko  / Finsko  / Belgie 
/ Francie, romantický / životopisný / ko-
medie,  2D,  2014,  režie:  P.  Greenaway, 
12+, titulky, 90 min., vstupné 90 Kč/ pro 
členy FK 70 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 17. 11. v 19.00
Marguerite

Paříž  dvacátých  let.  Marguerite  Du-
mont je zámožná žena, milovnice hudby 
a opery. 
Francie / Česko / Belgie, komedie / dra-
ma, 2D, 2015, režie: X. Giannoli, přístup-
ný, 127 min., vstupné 120 Kč / pro členy 
FK 100 Kč, Filmový klub, premiéra.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

7. 11. v 17.00
Ostravička trochu jinak

Posezení  s  programem,  vstupné  dobro-
volné.

15. 11. v 15.00
pohádka Kvak a Žbluňk

O  přátelství  dvou  malých  žabáků,  pro 
děti od tří let, vstupné 30 Kč.

KuLTurNí DŮM FrÝDeK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

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

www.kulturnidumfrydek.cz
neděle 8. 11. v 9 hodin

Schůze Českého rybářského svazu
pátek 13. 11. v 19 hodin 

REBEL TOUR – TRAKTOR
double koncert+support ACOUSTICA= 

čtyřhodinový podzimní mejdan

DIVADLO ČTYŘLíSTeK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

PRO DĚTI:
BESKYDSKÁ LOUTKA

15. ročník festivalu loutkových her pro 
děti:

Sobota 7. listopadu v 15 hodin
Pohádky z pokojíčku

Pásmo  veršovaných  pohádek  Františka 
Hrubína  s  trochou poučení. Pohádkami 
děti  provedou  kamarádi  Ospalín,  Trd-
lína a Šmodrchél – skřítci, kteří možná 
žijí  i ve vašem pokojíčku. Pro děti od 3 
let hraje ING Kolektiv – dámská sekce, 

vstupné 30 Kč.
Neděle 8. listopadu v 15 hodin

Svatopluk Nejedlý
Výr a holubice

Loutková pohádka s Kašpárkem o zlém 
sultánovi, který chce získat pomocí kou-
zel a čar princeznu Sulejku. Pro děti od 3 
let  –  hraje  Divadlo  u  Ostravice  (DUO) 
Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

Neděle 8. listopadu v 16.30
Dr. Karel Driml / Milan Pavlík

Kašpárkův Mikuláš / Tři sněhuláci
Pásmo dvou pohádek. V první se dozví-
te, jak Kašpárek napravil při mikulášské 
nadílce čertovy zlomyslnosti, v druhé, co 
dělali tří sněhuláci o silvestrovské noci.
Pro děti od 3 let hraje Divadlo u Ostravi-
ce (DUO) Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

BerKANA – CeNTruM zDrAVí, 
eNergIe A VITALITY

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

www.centrum-berkana.cz
Úterky 14.15 – 15.15
Dětská jóga, kurz 
Úterky 15.30 - 17.20 

Snižování nadváhy – terapeutická 
jóga, kurz 

Úterky 17.15 – 18.45 
Čtvrtky 17.45 – 19.15 

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00 – 20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
michalp@centrum-berkana.cz 

3. 11., 19.10-20.15 
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy 

5. 11., 18.00-19.00 
Zpěvozvučení 

6. 11., 17.00-19.00 
Satsang – meditační setkávání a sdíle-

ní pro veřejnost 
7. 11., 9.00-17.00

Vzdělávací workshop Jóga pro děti
určeno učitelům, rodičům

8. 11., 9.00-18.00 
Konstelace s Idou 
9. 11., 18.45-20.15 

Jaké by to bylo žít šťastný 
a vyrovnaný život 

přednáška 
13. 11., 18.00-20.00 

Oshovy dynamické meditace 
14. 11., 9.00-17.20 

Mohendžodáro – tantrická jóga pro 
ženy, kurz 

15. 11., 17.30-20.30 
Kruh přátel Bruna Groeninga

uzdravení duchovní cestou 

JÓgA V DeNNíM ŽIVOTĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacentru
Přijďte  si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování,  za  dobrovolný  příspěvek.  Pod-
ložky na cvičení jsou k dispozici.

Kurzy jógy v MŠ Anenská
Od  14.  10.  2015  zahájeny  nové  kurzy 
jógy v MŠ, Anenská 656.
Středa, 15.00–16.30, začátečníci
Středa, 16.30–18.00, mírně pokročilí
Více  informací  a  přehled  všech  našich 
kurzů naleznete na www.joga.cz/frydek-
-mistek/kurzy

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.
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od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V  připraveném  prostředí  Montessori 
pracovny  si mohou  rodiče  s  dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a  materiálem.  Děti  se  učí  soustředěné 
práci. Věnujeme  se  zde  především  ak-
tivitám  praktického  života,  rozvíjíme 
s  dětmi  smyslové  vnímání,  jemnou 
i  hrubou  motoriku,  řečové,  hudební 
i  výtvarné  dovednosti.  Děti  zde  mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí a do-
spělých,  rozvíjet  komunikaci,  své  so-
ciální 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,
NOVINKA! FLAMENCO: ČT 
od 18.00. 
LATINA DANCE A SALSA: ČT 
od 17.00. 
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
DANCEHALL: ÚT od 18.00. 

regionální klub Frýdek-Místek, 
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepoodni-
kanizen.cz,

Hana Homolková, Tel. 777 124 329 

Klub je platformou pro podporu a osob-
ní růst žen, které si přejí podnikat v sou-
ladu sama se sebou a se svými touhami 
a  vášněmi.  Pravidelné  kruhy  žen  jsou 
založeny  na  principech  důvěry,  sdíle-
ní,  vzájemného  zasíťování,  moudrosti 
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.

Programová nabídka

MOuDrÉ PODNIKÁNí ŽeN

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK  ÓNDRY  ŁYSOHOR-
SKÉHO

VÝSTAVY:
DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO 

VĚTRU
FOTOGRAFIE ZDEŇKA THOMY

Výstava potrvá do 15. listopadu.
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)
Podmalby na skle se poprvé staly před-
mětem  odborného  zájmu  osobností 
kulturního života v 90. letech 19. století 
v  souvislosti  s  uspořádáním  Jubilejní 
výstavy v roce 1891 a Národopisné vý-
stavy  českoslovanské v  roce 1895. Pro 
tyto výstavy byly podniknuty první 
systematičtější  sběry  lidového  umění 
včetně obrázků na skle. Díky těmto sbě-
ratelským  aktivitám,  které  od  té  doby 
pokračují  až  do  současnosti,  spravují 
muzea v naší republice bohaté sbírkové 
fondy podmaleb na skle. Také Muzeum 
Beskyd  spravuje  reprezentativní  fond 
čítající  více  než  280  kusů  podmaleb 
především  z  oblasti  Slezska  a  severní 
Moravy,  okrajově  i  z  ostatních  oblastí 
výroby v Čechách. 
Výstava potrvá do 24. ledna 2016.
KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
Seznamte se s velice zvláštními  lidmi, 
s  osobami,  jejichž  postižení  bylo  pro-
kletím,  ale  i  darem.  Od  pradávna  se 
v  naší  společnosti  vyskytovali  jedinci 
svým  zevnějškem  výrazně  vystupující 
z davu. Společnost  se  jich  stranila,  ale 
zároveň byla přitahována  jejich zvlášt-
nostmi.  Pracovali  v  cirkusech  a  pa-
noptikách, mnohdy  se naučili  i  neuvě-
řitelným  kouskům,  kterými  ještě  více 
podněcovali zvědavost návštěvníků. 
Výstava se koná v  termínu od 2. do 8. 
11., je otevřena denně od 10 do 18 hodin.

BARVY BESKYD
Návštěvníci expozice Beskydy – příro-
da  a  lidé  si mohou  na  přilehlé  chodbě 
prohlédnout výběr z těch nejzajímavěj-
ších fotografií, které nám zaslali účast-
níci  fotosoutěže.  Fotografie  zachycují, 
jak  jejich  autoři  vnímají  barvy  v  bes-
kydské krajině a přírodě. Vernisáž vý-
stavy v úterý 3. listopadu v 17.00. 
Výstava potrvá do jara 2016.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

Pro  připravované  výstavy  hledáme 
předměty  spojené  s  tématikou  zabi-
jačky/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

Úterý 3. listopadu v 16.30 
– přednáškový sál v Zeleném domě
Před 50 lety vznikl „světový“ Fiat 

124
Na  konstrukci  a  přípravě  výroby  mo-
delů Fiat 124 a Fiat 128 se podílel kon-
struktér  rakouského  původu  Rudolf 
Hruska (1915 – 1995). Výroba populár-
ní Lady, koncepčně vycházející z Fiatu 
124, skončila v Rusku v prosinci 2012. 
Celkem bylo v 17 zemích světa vyrobe-
no více jak 20 milionů vozů na bázi Fi-
atu 124. Přednášku doplní výstava do-
bových fotografií, prospektů a modelů.
Sobota 7. listopadu od 10 do 15 hodin 

v učebně přírodopisu 5. ZŠ
MECHOROSTY – URČOVÁNÍ 

PRO ZAČÁTEČNÍKY, TVORBA 
MECHOVÝCH ZAHRAD 

(jednodenní  praktický workshop  na  5. 
ZŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské)
S  sebou  je  možné  vzít  vlastní  nálezy 

mechorostů k určení.
Čtvrtek 12. listopadu v 16.30 

– přednáškový sál v Zeleném domě
Ondráš, pán Lysé hory

Letos uplynulo 300 let od úmrtí legen-
dárního zbojníka Ondry Fucimana, ro-
dáka z Janovic. O jeho životě je známo 
poměrně málo podrobností, o to více se 
zachovalo příběhů o jeho zbojnické sku-
pině,  o  Ondrášových  pokladech  nebo 
o  smyšlených  Ondrášových  skutcích. 
O  Ondrášovi  a  jeho  družině  vznikly 
také  divadelní  hry. Doplněno  datapro-
jekcí.

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)

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 pomůcka-
mi podle své svobodné volby, učí se sa-
mostatnosti, soustředění, trpělivosti, to-
leranci, respektu i spolupráci s dalšími 
dětmi. Program školky je také zaměřen 
na hudební a výtvarnou činnost, příro-
du a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

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.

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: 13.00 – 17.00

(listopad – duben)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO
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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
Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené ces-
ty nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4  tisíce  let. Vyváženost  těles-
ného  i  psychického  rozvoje  lidské  by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu  lidské existence, ke  spokojené-
mu životu ve zdraví a klidu. 

Aktuálně v listopadu:
14. 11. – ARTETERAPIE – NÁVŠTĚ-

VA VLASTNÍHO NITRA 
jednodenní  seminář  v  Raškovicích, 
Oáza

Dále pak pravidelné 
čtvrtletní kurzy jógy:

1.  až  7.  ročník  –  od  začátečníků  až 
po pokročilé – jógová filosofie a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a vněj-
ší pránájámy – ovládání dechu a soubo-
ru energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, statická 
a  dynamická meditace,  psychohygiena 
–  relaxační  techniky,  cviky  zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, hathajóga 
se saunou, dynamické meditace 
Více informací na www.joga-karakal.cz.

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

KONCERTY:
Čt 19. 11. ve 20.00

The Plastic People Of the Universe
The  Plastic  People  of  the  Universe 
vznikli  v  roce  1968  a  jejich  tvorba, 
ovlivněná v začátcích zejména americ-
kými  Velvet  underground,  Captainem 
Beefheartem  či  Frankem  Zappou,  se 
stala  jednou  z  nejoriginálnějších  nejen 
na české  rockové  scéně. Nedali  se při-
mět k ústupkům a kompromisům s teh-
dejším  režimem  a  jejich  systematická 
perzekuce  vyvrcholila  uvězněním  ně-
kolika  členů  kapely.  Přestože  se  doba 
proměnila,  Plastici  mají  stále  jasnou 
uměleckou vizi a nezaměnitelný hudeb-
ní výraz.

Pá 20. 11. v 19.00
Symfonický orchestr a hosté 

na tónech opery
bonusový koncert pro předplatitele 

KPH a zámeckých koncertů
Účinkují:
Martin Gurbal – sólo zpěv
Pěvecký sbor Smetana
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Program: 
Josef Suk: Pohádka – Radúz a Mahule-
na, symfonická suita
Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách 

– Rozlučte se s domovem!
Guiseppe Verdi: Nabucco – Sbor Židů
Antonín  Dvořák:  Prodaná  nevěsta  – 
Proč bychom se netěšili

NOVÝ CIRKUS:
Út 10. 11. v 19.00, Hala Polárka

Cirk La Putyka 
Dolls

Cirk La Putyka je soubor, který se pro-
fesionálně  věnuje  žánru  nový  cirkus. 
Snaží  se  překračovat  hranice mezi  ak-
robacií, moderním  tancem,  loutkovým 
divadlem,  koncertem  a  sportem.  Vy-
tváří vlastní specifickou poetiku a svůj 
pohled na žánr. Pro Cirk La Putyka  je 
důležitá nejen profesionalita v jednotli-
vých divadelních a cirkusových číslech, 
ale i téma, příběh a sdělení.

VÝSTAVY:
Život Gymnázia Petra Bezruče

Kolektiv autorů
Skupina studentských tvůrců, ve složení 
Pavel Škoda, Dalibor Drábek, Jakub Tvr-
dý a Radek Hlavatý, vedená profesorkou 
Evou Linhart, vystavuje soubor fotogra-
fických a textových koláží na téma Život 
na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-
-Místku, který vznikl u příležitosti oslav 
120. výročí založení školy.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Pohled okem / objektivem 

milovníka zvířat
Autor: Zuzana Seidlerová
Autorka je studentkou oboru Počítačová 
grafika, ve svém volném čase se věnuje 
fotografování. Většinou  zvířat.   Virtu-
ální  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 

2. 11. Dušičkové světýlko
povídání si o Památce zesnulých

5. 11. Vědomostní soutěž
10. 11. Podzimní sportování

17. 11. Státní svátek – ZAVŘENO

KLuB MAMINeK BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00h.
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

3. 11. KVÁSKOVÝ CHLÉB 
– PROČ, JAK A Z ČEHO

Zveme  všechny  maminy,  kterým  není 
lhostejné zdraví své i celé rodiny, na do-
polední  čaj  nebo  kávičku.  Budeme  si 
povídat  s  lektorkou  kurzů  kváskového 
pečení  a  vaření  Pavlínou  Popovovou. 
Těšíme se na vás v úterý od 9.30 hodin.

6. 11. POHÁDKA O ZVÍŘECÍ 
CHALOUPCE

V pátek vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku. Začátek v 10 hodin.

10. 11. POVÍDÁNÍ 
O ARTETERAPII

Mezi cíle arteterapie se řadí rozvoj 
jedince, tvořivost, experimentování, 
vyjádření citů, fantazie, relaxace 
a zvyšování sebevědomí. O tom, že 

arteterapie může být přínosem pro 
každého z nás, si budeme povídat 

s lektorkou arteterapie Věrou Řehovou. 
Začátek v 10.30 hodin.

12. 11. VESELÉ OBRÁZKY 
Z PRSTOVÝCH BAREV

Zveme  všechny  maminky  s  dětmi 
na čtvrteční tvořivku. Začátek v 10 ho-
din.

13. 11. POHÁDKA O TŘECH 
PRASÁTKÁCH

V  pátek  vám  zahrajeme  maňáskovou 
pohádku. Začátek v 10 hodin.

17. 11. Státní svátek – ZAVŘENO!

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(st) 4. 11. od 16 h. – V-KLUB
Pravidelná  schůzka  klubu  frýdecko-
-místeckých výtvarníků.
(čt) 5. 11. od 21 h. – JAM SESSION
Každý  sudý  týden  pravidelné  hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o kon-
cert.
(so) 7. 11. od 18 h. – RADEK CHRO-
BOK – Tadžikistán
Cestopisná přednáška s projekcí. Vstup-
né dobrovolné.
(po) 9. 11. od 18 h. – VÍT ADAMUS – 
VÝROKOVÉ KRAJINY
Vernisáž k zahájení dvouměsíční výsta-
vy obrazů známého frýdeckého malíře 
a básníka.

Aktuální výstavy: 
VÍT ADAMUS – VÝROKOVÉ 
KRAJINY – Malba 2015
Výstava obrazů 

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. 11. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

26. 11. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
25. 11. 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.

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek
Tel: 558 647 910, 724 091 889

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.

www.knihovnafm.cz
3. 11., 18.00, 

pobočka Místek, Modrý salonek
Cestopisná přednáška – Ivo Petr: Skot-
sko

5. 11., 16.30, 
pobočka Místek, Modrý salonek
Přednáška Mgr. Marka Zágory: Erotika 
ve středověku a její odraz ve výtvarném 
projevu 
Pobeskydský  klub  přátel  výtvarného 
umění F-M a Knihovna FM

12. 11., 18.00, 
pobočka Místek, Modrý salonek
Mgr.  Libor  Magdoň:  Nemal  som  rád 
Čechov  aneb  Češi  očima  slovenských 
spisovatelů (120. výročí Gymnázia Pet-
ra Bezruče ve F-M)

Každý čtvrtek 14.00–15.00, 
pobočka  Místek,  oddělení  pro  děti 
a mládež

TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky
Výstavy:

Do 11. 11. Místek – výstavní prostory
Zbigniew Janowski 
výstava fotografií 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

6. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS – HOLKY VSTUP ZDAR-
MA
DJ  KAMIL  A  NEJLEPŠÍ  HITY 
VŠECH DOB 
7. 11. sobota ROCKOTÉKA – LIVE!
LIVE ROCK BAND – ROCKGULASH 
(EX BUKVY,  RHCHP REV.),  DJ  ES-
TET A ROCKOTÉKA
13. 11. pátek TY NIKDY LABEL – 
LIVE
IDEA  FATTE,  BOY WONDER,  BOY 
BAND,  HIP-HOP  PÁRTY,  DJS:  FAT-

TE,  SPANK,  ATD.  SUPPORT:  GAR-
DEN STREET RAP (FM)
14. 11. sobota MADFALLS & BAD 
JOKER´S CREAM
NEJLEPŠÍ  PUNKROCKOVÁ  KAPE-
LA A JEJICH HOSTÉ BAD JOKER´S 
CREAM, AFTERPARTY: ROCKOTÉ-
KA
16. 11. pondělí SVÁTEČNÍ HITY 
18PLUS – HOLKY VSTUP ZDAR-
MA
ZÍTRA  JE  SVÁTEK!  A  DJ  KAMIL 
S NEJLEPŠÍMI HITY TO ROZJEDE! 

HuDeBNí KLuB STOuN

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ VYHRAZENÝ 
KOUTEK PŘED KLUBEM. ROVNĚŽ V KLUBU PROBĚHLA 

NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.
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Pro inzerci volejte 603 249 743

Statutární město 
Frýdek-Místek 

- tajemník Magistrátu 
města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové 
řízení na místo 

vedoucí/ho oddělení 
veřejného opat-

rovnictví odboru 
sociálních služeb 

Magistrát města 
Frýdku-Místku.
Více informací na 

www.frydekmistek.cz

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

vyhlašuje výběrové řízení na místo 
vedoucí/ho oddělení sociální práce 

odboru sociálních služeb 
Magistrát města Frýdku-Místku.

Více informací na www.frydekmistek.cz

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě,
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek,

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
a

Statutární město Frýdek-Místek,
ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli pořádají

DVACÁTÝ ROČNÍK prezentačního dne

 PREZENTACE UČEBNÍCH A
STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
pro školní rok 2016/2017
• možnosti studia pro žáky devátých tříd základních škol
• vzdělávací nabídka pro dospělé

 PREZENTACE POVOLÁNÍ
• ukázky pracovních činností, záběry z pracovišť

 PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ
• žádané profese na trhu práce, profily absolventů škol

Termín a místo konání:

Frýdek-Místek, Národní dům, 
Palackého 134, Místek 

(vchod ze zahrady od parkoviště – bývalého autobusového stanoviště)

VSTUP ZDARMA


