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slovo primátora
Vážení občané,
chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste měli tu možnost 

a našli jste si cestu na místecké náměstí, kde jsme přivítali 
prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten si velice přál, aby 
tolik lidí projevilo zájem o věci veřejné, a jak slíbil, odpově-
děl na všechny položené dotazy, které v omezeném časovém 
prostoru padly, i když byly třeba na kontroverzní témata. 
Několikrát v té souvislosti zmínil „nedostatek informací“ 
u těch, kteří otázku položili, a snažil se co nejlépe vyjasnit 
a obhájit svůj postoj. Potěšilo mě, jak jste jeho argumentaci 
přijímali, že si ještě umíme v klidu vyposlechnout názor, 
který se může lišit od toho, který jsme doposud zastávali.

Dostatek informací je v dnešní složité a překotné době 
zásadní pro to, abychom se v současném světě dokázali 
zorientovat, zvlášť když i média poskytují často zkreslený 
obraz dění. Naslouchejme těm, co mají co říct.

Michal Pobucký

UŽ JE TADY!: Prezident Miloš Zeman se dočkal vlídného přijetí.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek projevil prezidentovi respekt
Prezident Miloš Zeman v 

rámci své cesty po Morav-
skoslezském kraji nezapo-
mněl ani na Frýdek-Místek, 
jehož obyvatelé mu v třítisí-
covém davu na místeckém 
náměstí projevovali velký 
respekt. To už měla hlava 
státu za sebou setkání s ve-
dením města, po mítinku na 
náměstí pak navštívil prezi-
dent ještě frýdeckou nemoc-
nici, kde zhlédl nový pavilon 
chirurgických oborů.

Mítink na náměstí orga-
nizovala frýdecko-místecká 
radnice, a proto primátora 
Michala Pobuckého, který 
stál na pódiu po boku pre-
zidenta spolu s hejtmanem 
kraje Miroslavem Novákem, 
potěšilo, kolik občanů města 
si na jedinečné setkání našlo 
čas. I tady se sice objevily la-
ciné „červené trenýrky“, ale 
Miloš Zeman si s tím způso-
bem jemu vlastním poradil 
hned při vstupu na pódium: 
„Rád bych tam zcela na okra-

ji pozdravil jednoho člověka, 
který ukazuje své krásné čer-
vené spodní prádlo. Je vidět, 
že chodí naostro. A taky bych 
hrozně rád pozdravil všechny 
ostatní, normální, občany.“ 
Odměnou mu byla salva smí-
chu, potlesk a v dalších mi-
nutách přízeň publika, které 
ocenilo prezidentův přehled, 
pohotovost, znalost frýdecko-
-místeckých reálií i fyzický 
výkon na přímém slunci. 

Miloš Zeman ocenil 
některé kroky frýdecko-
-místecké radnice, zejména 
vybudování hospice a měst-
skou hromadnou dopravu 
zdarma, a slíbil, že i on bude 
osobou, která bude sledovat 
dění kolem výstavby ob-
chvatu. Zkritizoval Zdeňka 
Bakalu kvůli RPG bytům a 
na dotaz z pléna přibližoval 
svůj vztah k Michailovi Gor-
bačovi i to, proč v žádném 
případě neudělí milost Jiří-
mu Kajínkovi. V závěru pre-
zident Miloš Zeman obdržel 

od primátora Michala Po-
buckého řezbářské dílo Mi-
lana Obody „Vzpomínka na 
Janáčka“, které mu má při-
pomínat Frýdek-Místek jako 
město mnoha kulturních 
akcí, včetně Mezinárodního 
folklorního festivalu.

(Pokračování na str. 2)

ZAPLNĚNÉ NÁMĚSTÍ: Podle policejních odhadů za pre-
zidentem přišly zhruba tři tisícovky lidí.  Foto: Petr Pavelka

Modernizace Slezské skončila

PROMĚNĚNÁ SLEZSKÁ: I tato ulice doznala velkých 
změn, sledujících větší komfort a bezpečí zdejších obyva-
tel.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek s přispěním 
Evropské unie dokončilo 
přeměnu nejlidnatějšího 
sídliště Slezská. Zahájena 
byla v roce 2010 a soustře-
dila se na regeneraci byto-
vých domů a revitalizaci 

veřejných prostranství, 
což vedlo k vylepšení nejen 
funkčnosti, ale i vizuální 
stránky celého sídliště.

Město investovalo zejmé-
na do zkulturnění veřejného 
prostranství a zlepšení do-
pravy uvnitř sídliště. Vybu-

dováno zde bylo několik no-
vých dětských hřišť, velkými 
úpravami prošly místní parky 
– v sadech Svobody vzniklo 
mimo jiné jedinečné jeviště 
připomínající kobru (oceně-
no bylo i architekty, kteří ho 
začlenili do Ročenky české 
architektury mezi třiatřicet 
nejzajímavějších realizací, a 
fotografi e jeviště s popiskem 
byla zveřejněna také v ma-
gazínu deníku MF DNES). 
V rámci dopravy byly uvnitř 
sídliště rozšířeny komuni-
kace pro bezproblémový 
průjezd vozidel hasičů a zá-
chranářů, vznikla zde nová 
spojovací komunikace, která 
výrazně napomáhá plynu-
losti provozu uvnitř sídliště 
a vybudováno bylo na dvě stě 
nových parkovacích míst. 

(Pokračování na str. 2)
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(Pokračování ze str. 1)
Samozřejmostí pak byly 

rekonstrukce chodníků a 
veřejného osvětlení, dopl-
nění městského mobiliáře 
a modernizace a rozšíření 
kamerového systému. 

Největší úpravy byly rea-
lizovány na ulici Novodvor-
ská, a to v úseku od křížení 
s ulicí J. Čapka po M. Tyr-
še. Dosavadní obousměrná 
komunikace byla rozdělena 
na dva jednosměrné pruhy 
s parkovacím pruhem upro-
střed. Nyní jsou zde tři řady 
kolmých parkovacích míst 
pro více než sto vozidel. 
Ohlasy na úpravy v této lo-
kalitě sídliště jsou vesměs 
kladné. Nicméně objevují 
se i připomínky k nedostat-
ku přechodů pro chodce a 
vysazených stromů a keřů.

„Vytipování míst i počet 
přechodů pro chodce bylo 
konzultováno s Policií ČR, 
která neměla připomínek a 
ani nenavrhovala navýšení 
počtu přechodů. Oproti pů-
vodnímu stavu žádný pře-
chod zrušen nebyl, ba nao-
pak, pro chodce jsou v rámci 
celého sídliště kromě klasic-
kých zeber vybudována také 
nová místa pro přecházení. 
Tato místa nejsou označena 
zebrou na cestě, ale chodec 
je pozná podle bezbariéro-
vého sníženého okraje chod-
níku se signálním pásem pro 
zrakově postižené, řidiče 
na ně po setmění upozorní 
speciální bílé světlo, které 
zvýrazní siluetu chodce,“ 
vysvětlil náměstek primá-
tora Karel Deutscher. Místa 
pro přecházení jsou podle 
odborníků bezpečná, a to i 
proto, že zebry u mnohých 
vyvolávají pocit falešného 
bezpečí a chodci na nich nej-
sou tak pozorní.  

V rámci revitalizace síd-
liště Slezská byly vysázeny 
desítky nových stromů a 

keřů. V lokalitě ulice No-
vodvorská bylo záměrem 
vysadit novou alej podél 
chodníku obytného domu o 
sedmi vchodech, ale bohu-
žel výsadbu nebylo možné 
realizovat. „Důvodem je 
nedostatek místa pro výsad-
bu vzrostlého stromu. Podél 
chodníku a v některých 
místech i středem zelených 
pásů vedou inženýrské sítě, 
což výsadbu zcela znemož-
ňuje nebo výrazně omezuje. 
V blízkosti inženýrských 
sítí nesmí být stromy vysa-
zovány, ochranné pásmo je 
stanoveno minimálně dva 
metry. Prostor pro výsadbu 
se tak v rámci ulice Novod-
vorská zúžil na zhruba čtyři 
metry od obytného domu, 
což je ale také málo, protože 
vzrostlý strom by stínil jed-
notlivým bytům a větve by 
zasahovaly do fasády i do 
oken domu,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Celkově bylo do moder-
nizace sídliště investováno 
přes 240 milionů korun, při-
čemž z fondů Evropské unie 
bylo na projekty čerpáno 162 
milionů. Náklady lze rozdě-
lit do dvou sekcí, a to na re-
generaci bytových domů ve 
výši 150 milionů a do revita-
lizace veřejných prostranství 
ve výši 90 milionů. 

„Statutární město Frý-
dek-Místek investovalo ze-
jména do úprav veřejného 
prostranství a opravy jed-
noho domu, který z celého 
sídliště vlastní. Náklady 
činily 105 milionů korun, 
z toho jsme ale více než 78 
milionů získali zpět formou 
evropské dotace, takže v 
konečném důsledku město 
zaplatilo za modernizaci 
sídliště „pouhých“ 27 mi-
lionů korun,“ uzavřel Jiří 
Kajzar, náměstek primáto-
ra, který má ve své kompe-
tenci investiční odbor.

Zpravodajství

Frýdek-Místek projevil prezidentovi respekt
(Pokračování ze str. 1)

Na další dárek – zará-
movanou reprodukci his-
torické fotografie na plátně 
„Mistek in der Zukunft“ ze 
sbírky Václava Petera pre-
zident reagoval, že autor 
určitě netušil, že jednou 

bude ve Frýdku-Místku 
MHD zdarma. Bonmot na 
závěr byl na světě a lidé 
vyprovázeli vzácnou ná-
vštěvu potleskem. „Moc 
mě těší, jak návštěva pre-
zidenta v našem městě 
dopadla. Frýdek-Místek 

jako město jej v několika 
ohledech příjemně překva-
pilo, a jsem velice rád, že i 
lidé na náměstí mu dobrý 
dojem z pobytu u nás ještě 
vylepšili,“ hodnotil návště-
vu prezidenta primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Modernizace Slezské skončila

MODERNÍ JEVIŠTĚ: Realizace získala pozornost i 
ocenění architektů.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Návštěva prezidenta
Miloše Zemana ve Frýdku-Místku

V KAVÁRNĚ RADHOŠŤ: Setkání prezidenta a zástup-
ců města.  Foto: Hana Brožková (archiv KPR)

„Krátké setkání preziden-
ta republiky Miloše Zemana 
s představiteli statutárního 
města Frýdku-Místku se 
uskutečnilo v úterý 22. září 
od 14.45 do 15.10 hodin v ka-
várně Radhošť. Setkání byli 
přítomni uvolnění členové 
zastupitelstva, členové rady, 
předsedové opozičních klu-
bů členů zastupitelstva a ta-
jemník magistrátu.

Po úvodním přivítání se 
rozběhla věcná diskuse. 
Prezidenta hlavně zajímalo, 
co dělá radnice pro obča-
ny města Frýdku-Místku. 
Krátce by se celá diskuse 
dala shrnout takto – dvě 
pochvaly, jeden námět 
k zamyšlení a jeden příslib. 
První pochvala se týkala 
vybudování městského hos-
pice. Jedná se o jediný hos-
pic v České republice, jehož 
zřizovatelem a provozova-
telem je město, a ne některá 
z církví. Třicet hospicových 
a 13 sociálních lůžek slouží 
lidem z Frýdku-Místku a 
širokého okolí již od roku 
2010. Druhá pochvala se tý-
kala městské hromadné do-

pravy zdarma, která se od 
roku 2012 původně týkala 
jen občanů našeho města. 
V současné době se začínají 
zapojovat i některé okolní 
obce. Námětem k zamyšle-
ní je projekt Fondu ohrože-
ných dětí Klokánek. V sou-
časné době je provozováno 
v naší republice 22 Klokán-
ků a v každém z nich může 
být umístěno až 28 dětí. V 
Moravskoslezském kraji 
je pouze jeden Klokánek, 
a to v Dolním Benešově. 
Samozřejmě se v diskusi 
nemohlo zapomenout na 
dlouholetý problém Frýd-
ku-Místku – obchvat města. 

Pan prezident si se zájmem 
vyslechl podrobné vysvět-
lení problémů s výstavbou 
obchvatu a před odjezdem 
na setkání s občany měs-
ta na místeckém náměstí 
přislíbil svou pomoc pro 
urychlené zahájení této dů-
ležité stavby.“  Ivan Vrba

za Klub KSČM 
„Pan prezident navštívil 

Frýdek-Místek a podle hoj-
né účasti na náměstí Svobo-
dy při jeho diskuzi s občany 
předpokládám, že svou pří-
tomností potěšil velkou část 
obyvatel Frýdku-Místku.

Setkání v kavárně Rad-
hošť proběhlo v přátelské 
atmosféře, kdy jsem byl 
příjemně překvapen infor-
movaností pana prezidenta 
ohledně dění v našem měs-
tě. Velice si vážím jeho na-
bídky spolupráce při pro-
sazování co nejdřívějšího 
začátku stavby obchvatu a 
jsem přesvědčen, že ji do-
drží a bude nabádat vládu, 
aby byl obchvat města i na-
dále prioritní stavbou. Čím 
více lidí se bude zabývat 
tímto problémem, tím dříve 
se snad vyřeší.

Je vždy poctou, když 
naše krásné město navštíví 
významná osobnost a do-
staneme se tak do zpráv. Je 
to pozitivní reklama a také 
příjemná změna. Dočtete se 
něco pozitivního oproti běž-
ným novinovým článkům, 
které se týkají politické scé-
ny ve Frýdku-Místku.“

Jakub Míček
Za Hnutí ANO

Výzva občanům: Hlídejte hřbitov!
V poslední době jsou znovu hlášena různá van-

dalská poškození pomníků na židovském hřbitově 
na okraji sídliště Slezská. Ten zde existuje od konce 
19. století, kdy se ve městě začala formovat židovská 
obec. Ve Frýdku jsou pochovány velké průmyslnické 
rody Landsbergerů, Lembergerů, Munků, Neumannů 
a Löwů. Dnes je běžně zavřený. Žádáme občany, kteří 
vidí z oken přímo na hřbitov, aby na městskou policii 
hlásili každý podezřelý pohyb.

PODPIS PRO KRONIKU: Návštěvu prezidenta ve Frýd-
ku-Místku je nutno zaznamenat.  Foto: Petr Pavelka
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PRO ZÁCHRANU ŽIVOTŮ: Defibrilátor převzal za 
Policii ČR vedoucí územního odboru F-M Petr Klega, na-
proti primátor Michal Pobucký. 

HOVORY S OBČANY: Město má spolu s Chlebovičany společný 
zájem – nedopustit výstavbu obalovny v této okrajové části Frýdku-
-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Chlebovice: Zastavte obalovnu!
Na setkání občanů se 

zástupci frýdecko-místec-
ké radnice bylo v úvodu 
zodpovězeno několik pře-
dem avizovaných dotazů 
a pár podnětů ze zaplně-
ného sálu Domu včelařů, 
ale stejně všichni čekali 
na téma číslo jedna, kte-
rým je výstavba obalovny.

Občané vyslovovali oba-
vy z toho, co by obalovna 
představovala – hluk, další 
dopravní zatížení, praš-
nost, zápach z asfaltu – a i 
když se radnice opakovaně 
rovněž vyslovuje proti této 
investici soukromého sub-
jektu, lidé nedokážou po-
chopit, že není v moci města 
samotného stavbu zastavit.

„Město nemůže direk-
tivně říct, že tady obalovna 
nebude, je to v gesci státní 
správy. Odbor životního 
prostředí se vyjadřoval 

záporně, město se přidalo 
k odvolání na krajský úřad. 
Nyní je vše na něm a čeká-
me na výsledky odvolání 
stejně jako vy. Jakmile bu-
deme mít nějakou informa-
ci, budeme s tím pracovat. 
Věřím, že to všechno dobře 
dopadne, za město děláme 
všechno, aby obalovna na 
tomto místě nevznikla,“ 
ujišťoval přítomné náměs-
tek primátora Pavel Macha-
la, ale lidé radnici upozor-
ňovali, že v lokalitě už se 
čile dělají stavební úpravy, 
ačkoliv územní rozhodnu-
tí nenabylo dosud právní 
moci. Situace byla natolik 
vyhrocená, že padla kon-
krétní jména chlebovických 
občanů, kteří mohli stavbě 
zabránit, ale souhlasem s ní 
upřednostnili vlastní profit.

Na setkání se dále pro-
bírala větší podpora spor-

tovního areálu 
v Chlebovicích, 
za účasti města 
i firem z místní 
průmyslové zóny. 
Náměstek Macha-
la také informo-
val, že město se 
v tomto volebním 
období zavázalo 
konečně vystavět 
tělocvičnu základ-
ní škole. „Chtěli 
jsme za farou, 
ale místní farníci 
toto řešení ne-
doporučili. Mrzí 
mě, že to nevyšlo, v úvahu 
teď připadá přístavba nad 
školkou, druhá varianta 
u sportovního areálu, ale 
děti by musely přecházet, 
což mi nepřipadá rozum-
né. Každopádně to chceme 
do konce volebního období 
nějak vyřešit s tím, že tělo-

cvična by byla multifunkč-
ní objekt, kromě sportu i 
pro společenské a kulturní 
akce, který by bohatě vyu-
žívali místní občané,“ nastí-
nil Pavel Machala. Občané 
mu hned předkládali další 
varianty: přesunutí pomní-
ku, místo obchodu Jednoty 
a další. Ke stejné aktivitě 
je pak vyzývali úředníci i 
předseda představenstva 
technických služeb Jaro-
mír Kohut, protože na ně-

které výtky se zpožděním 
půl roku neuměli reagovat. 
„Dávejte tipy na nefunkční 
dopravní značení, hlaste 
komunikační závady, kon-
krétní případy budeme řešit 
s jednotlivými správci ko-
munikací. To se týká i údrž-
by zeleně a dalších oblastí. 
Pokud informaci nemáme, 
nemůžeme s tím nic dělat. 
Pokud ji budeme mít, je naší 
povinností konat,“ vyzývali 
zástupci radnice.  (pp)

Den zdraví a sociálních služeb

CENA SYMPATIE: Vedoucí odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová se zastupitelem Liborem Kovalem předá-
vají ocenění Haně Dvorské.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek uspořádalo ve 
čtvrtek 24. září v Národ-
ním domě už 8. ročník Dne 
zdraví a sociálních služeb, 
který je určen k prezenta-
ci této oblasti a pro všech-
ny, kteří jsou vyznavači 
zdravého životního stylu.

Město Frýdek-Místek na 
této jedinečné akci každo-
ročně dokazuje, že síť soci-
álních služeb je u nás hustě 
utkaná a neustále přibývají 
další poskytovatelé, kteří 
v nich zachycují další lidi, 
kteří potřebují pomoci. I 
letos se mohla Jarmila Koz-
lová, vedoucí odboru soci-
álních služeb, široce roz-
vykládat o tom, jaké další 
služby ve městě přibyly a 
o jaké novinky se postarala 
samotná radnice. „Naším 
posledním počinem bylo 
vybudování Domova se 
zvláštním režimem pro lidi 
bez přístřeší Přístav, který 
jsme právě otevřeli pro bez-
domovce, kteří kvůli špat-
nému zdravotnímu stavu 
potřebují každodenní péči 
jiné osoby,“ připomněl Li-
bor Koval, mající ve městě 
sociální služby na starosti.

Jednotlivá zařízení se 
prezentovala v sálech, ně-
která i na pódiu prostřed-
nictvím kulturních pro-
gramů. Návštěvníci měli 
možnost seznámit se s čin-
ností poskytovatelů sociál-
ních služeb, vyslechnout si 
zajímavé přednášky, napří-

klad o závislostech, životě 
lidí s mentálním postiže-
ním, dárcovství krve nebo 
duševním zdraví. Připrave-
ny byly i praktické ukázky 
první pomoci a nenáročná 
zdravotnická vyšetření. 
Zájemci si například mohli 
nechat vyšetřit pigmentová 
znaménka, stanovit krevní 
skupinu, změřit dioptrie 
a oční tlak, změřit vitální 
kapacitu plic nebo svalo-
vou hmotu a tuk v těle. Ne-
chyběla ani neuropatická 
poradna, rehabilitační po-
můcky a ortopedická pro-
tetika, ochutnávky a prodej 
výrobků zdravé výživy.

Krátce po zahájení byla 
slavnostně předána ocenění 
Cena sympatie a Osobnost 
roku v sociálních službách. 
„Cenu sympatie“ si letos 
vysloužila Hana Dvorská, 

sociální pracovnice Slezské 
diakonie, střediska Bethel 
Frýdek-Místek za dlou-
holetou práci sociálního 
pracovníka s lidmi bez do-
mova. Ocenění „Osobnost 
roku v sociálních službách“ 
je určeno výrazným osob-
nostem, které svou činností 
přispěly k rozvoji či zvidi-
telnění sociálních služeb. 
Jedná se o pracovníky ve 
vedoucích funkcích, kteří 
nepracují s uživateli slu-
žeb v přímé péči, ale jejich 
přínos pro sociální služby 
je v jejich manažerských 
schopnostech, vizích a ak-
tivitách. Jako nejvýraznější 
osobnost roku 2015 hod-
notící komise určila Pavla 
Bužka, ředitele Charity 
Frýdek-Místek, za dlouho-
letý rozvoj a lidský přístup 
při vedení organizace.  (pp)

Město předalo policistům mobilní
defibrilátor a záchranářský kufr

Zástupci města Frýdku-
-Místku předali policistům 
místního územního odboru 
zdravotnické vybavení pro 
prvosledové hlídky. Jedná 
se o profesionální záchra-
nářský kufr a automatic-
ký přenosný defibrilátor, 
který je doplněn o dětské 
elektrody pro záchranu 
dětí mladších osmi let.

„Při záchraně lidských 
životů hraje důležitou 
roli čas, ale také použití 
zdravotnických pomůcek 
a techniky. Policisté jsou 
u případů vyžadujících 
poskytnutí první pomoci 
často dříve než záchraná-
ři, ale ve své standardní 
výbavě nemají prostředky, 

které mohou pomoci člo-
věku zachránit život. Proto 
jsme policii dali k dispozici 
mobilní defibrilátor, jehož 
včasné použití může člo-
věku s náhlou srdeční zá-
stavou nebo srdečním zá-
chvatem zachránit život, a 
přidali jsme i záchranářský 
kufr s náplní pro zásahová 
vozidla, který používají 
profesionální záchranářské 
týmy v extrémních pod-
mínkách,“ řekl primátor 
města Michal Pobucký. 

Náklady na pořízení zá-
chranářského kufru a mini 
automatického externího 
defibrilátoru doplněného o 
dětské elektrody činí zhruba 
třicet tři a půl tisíce korun.
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„Týden knihoven
5. – 10. října“

Blíží se dva podzimní 
termíny, které bývají vy-
vrcholením Beskydských 
farmářských trhů, které 
nabízejí zajímavý sor-
timent od prvovýrobců 
s důrazem na regionální 
produkty.

„Na 22. října a 19. lis-
topadu máme potvrzenou 
účast pana Tichého z fojt-
ství Gručovice, který bude 
v uvedených termínech 
na trzích prodávat kuřata, 
kachny, husy, husokachny a 
kohouty v kuchyňské úpra-
vě,“ láká zájemce o kvalit-
ní drůbež Yvetta Králová 
z živnostenského úřadu.

5. listopad si v kalen-
dáři zaškrtnou pro změnu 

ti, kteří nedokážou 
odolat zabijačkovým 
dobrotám. „Proběh-
ne bourání prasete, 
teplý bufet – prodávat 
se bude prejt, zelí, 
zabijačková polévka, 
návštěvníci budou 
mít možnost zakoupit 
jelita, jitrnice, tlačen-
ku, ovar, škvarky, 
klobásy  a mnoho 
dalších uzenářských 
výrobků,“ vyjmeno-
vala Yvetta Králová.

Na trzích se v pod-
zimních termínech prodává 
a  ještě bude prodávat bur-
čák, vrcholí prodej sezónní 
zeleniny a ovoce, jako jsou 
švestky, jablka, hrušky, 

pozdní jahody, maliny a 
ostružiny ze Skrbně, zelí, 
tuřín, čekanka, mangold, 
pórek, brambory, český 
česnek, natě libečku, pažit-
ky či petržele.  (pp) 

Frýdek-Místek nechyběl na Expu

EXPO: Náměstkové primátora Pavel Machala s Jiřím 
Kajzarem v expozici Moravskoslezského kraje. 

Frýdek-Místek nechy-
běl vedle Ostravy, Karvi-
né a Opavy v rámci expo-
zice Moravskoslezského 
kraje v českém pavilonu 
světové výstavy Expo 
2015 v italském Miláně.

Členové pracovního 
týmu, kteří se podíleli 
na přípravě moravskoslez-
ské expozice, vytvořili 
projekt, jenž návštěvníkům 
světové výstavy představil 
region jako celek a zároveň 
vyzdvihoval jeho jedineč-
nost. Tou je především uni-

kátní průmyslové dědic-
tví ve spojitosti s tradicí, 
kterou symbolizoval v in-
teraktivní formě staroslo-
vanský bůh slunce, ohně, 
sklizně a pohostinnosti 
Radegast.

„V expozici jsme chtěli 
vtáhnout návštěvníka do 
děje, aby měl důvod se za-
stavit a zapamatovat si tuto 
prezentaci jako unikátní a 
výjimečnou. Protože stejně 
originální je i Moravsko-
slezský kraj – krásné místo 
pro život, které má co na-

bídnout i návštěvníkům,“ 
uvedl moravskoslezský 
hejtman Miroslav Novák.

„Myslím, že se záměr 
povedl, expozice měla vy-
sokou návštěvnost. Poved-
lo se nás prezentovat jako 
průmyslový kraj, který 
ovšem dbá na přírodu. To 
zapadalo do letošního té-
matu Expa, které si kladlo 
otázky, jak rozvíjet ze-
mědělství, abychom byli 
schopni uživit planetu, jak 
šetřit vodní zdroje, udržet 
vodu v krajině a podobně. 

Prošli jsme desítky pavi-
lonů, některé byly velmi 
exotické, na některé se do-
konce stály hodinové fron-
ty. K vidění byly nejrůz-
nější zavlažovací systémy, 
prezentace ochrany půdy, 
mnoho zajímavých země-
dělských projektů. Několik 
zemí k tomu ale přistoupilo 
i velice svérázně, kdy jejich 
expozice nebyla nic jiné-
ho než bazar,“ popsal své 
dojmy náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

„Mě osobně na Expu za-
ujala nejvíce jedna z tema-
tických oblastí, kterou byla 
„Blahobyt a hladomor: pa-

radox současnosti“. Bylo 
zajímavé sledovat řešení 
tohoto paradoxu z pohle-
du jednotlivých zemí, kde 
svůj význam v oblasti ze-
mědělství a potravinového 
průmyslu ukázaly věda a 
výzkum,“ hodnotil náměs-
tek primátora Pavel Ma-
chala. „Do tohoto trendu 
by zapadal projekt chovu 
ryb v kombinaci s pěsto-
váním zeleniny, o němž se 
uvažovalo v lokalitě býva-
lých místeckých kasáren. 
Škoda, že nakonec u nás 
nebude realizován kvůli 
nedostatečné kapacitě pod-
zemních vod.“  (pp)

Korejské dny představí korejskou historii, jídlo i umění

LOŇSKÁ PREMIÉRA: I letos budeme mít možnost se 
v Nové scéně Vlast blíže seznámit s korejskou kulturou. 

Už mnoho let žijí v sou-
sedství, potkáváme se 
s nimi na procházkách, 
v restauracích i ve ško-
lách. Kolik toho o jejich 
kultuře skutečně víme? 
Korejské dny jsou krás-
nou příležitostí, jak se 
dozvědět více o Korejcích, 
kteří v Nošovicích provo-
zují jednu z největších au-
tomobilek v Evropě.

Korejské dny pořádá 
Česko-korejská společnost 
ve Frýdku-Místku již po-
druhé. Letos bude dění situ-
ováno do Nové scény Vlast. 
Dozvíme se něco o korejské 
historii, nahlédneme pod 
pokličku tradiční korejské 
kuchyně, představíme si ko-
rejskou kaligrafii a hudbu. 

Čtyřdenní akce startuje 
ve středu 14. října progra-
mem pro základní a mateř-
ské školy, v 16 hodin pokra-
čuje přednáškou v Modrém 
salonku městské knihovny. 
V 17 hodin začíná v Nové 
scéně Vlast blok worksho-
pů pro dospělé a mladistvé.

Ve čtvrtek odpoledne 

se můžete těšit na pásmo 
cestovatelských přednášek, 
v sobotu od 14 hodin pak 
na exhibici korejské des-
kové hry baduk, bojového 
sportu taekwondo a tradič-
ního čajového obřadu. Na 
závěr zazní korejské písně 
přímo z úst korejských vy-
stupujících.

Tečku za festivalem udělá 
v 19 hodin projekce úspěš-
ného korejského animova-
ného filmu Cesta jménem 
život z roku 2014 o třech 
životních příbězích, repre-

zentujících korejskou povíd-
kovou tvorbu 20. století.

Dobrá čajovna ve Frýdku 
připravila pro Korejské dny 
doprovodný program v po-
době ochutnávky korejských 
čajů. Tak přijďte! Na všech-
ny akce je vstup zdarma.

Korejské dny podpořilo 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
značky KulturaFM. Více 
informací o programu na-
leznete na stránkách www.
kulturafm.cz a v progra-
mové nabídce zpravodaje.

Do knihovny nejen za knihami
Horké léto, které lá-

kalo spíše k vodě než do 
knihovny, je již za námi 
a návštěvníci opět vyhle-
dávají služby knihovny. 
Ta se v letošním roce za-
čala prezentovat novými 
webovými stránkami a 
také novým logem, kte-
ré se mimo jiné umístilo 
v TOP 10 mezi logy kniho-
ven České republiky. 

Kromě tradičních vý-
půjčních služeb knihovna 
na nadcházející podzim při-
pravuje řadu akcí. Podzim-
ní aktivity 
zahájila ver-
nisáží obra-
zů Tomáše 
Provazníka 
a výstavou Panenek KIWA-
NIS. Na začátek října je 
připraveno vzpomínkové 
setkání věnované osob-
nosti našeho regionu pana 
Jana Kukuczky, kterou 
Knihovna F-M pořádá spo-
lu s Občanským sdružením 
Bezručův kraj. I přesto, 
že probíhá výměna oken 
v ústřední knihovně na Ji-
ráskově ulici a provoz je tím 
částečně omezen, tak se i 
letos Knihovna F-M zapojí 
do celostátní akce Týden 
knihoven, která proběhne 
v týdnu od 5. do 10. října. 

V tomto týdnu bude zahá-
jen cyklus cestovatelských 
besed (Magdalena Radosto-
vá: USA – Jak se fotí chip-
munkové?), v jednotlivých 
pobočkách budou probíhat 
výstavy a prezentace knih a 
literární soutěže. Knihovna 
tradičně nabídne zvýhod-
něné registrace a pro zapo-
mnětlivé čtenáře amnestii 
na upomínky. Nejvíce akcí 
je zaměřeno na děti, které 
mohou navštívit výtvarné 
dílny, stát se chvíli knihov-
níkem, dozvědět se, jaké 

je to žít se 
zrakovým a 
sluchovým 
h a n d i c a -
pem, odre-

agovat se při muzikohrát-
kách nebo mohou využít 
Čítárnu pro menší děti. 

V říjnu bude zahájen 
také cyklus besed o umění 
přednáškou Mgr. Gabriely 
Pelikánové o Zdence Brau-
nerové. V Modrém salonku 
v rámci Týdne chudoby 
proběhne beseda pro veřej-
nost na téma bezdomovec-
tví. Knihovna F-M se bude 
podílet na přípravě Korej-
ských dnů 2015, dále chys-
tá pro své čtenáře pořad 
ke Dni poezie a připravuje 
koncert Jamese Harriese.

Beskydské farmářské trhy
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nejdéle v přirozeném do-
mácím prostředí, snižuje 
jejich obavy z osamělosti 
a nemožnosti dovolat se 
pomoci v krizové situaci a 
umožňuje jim žít soběstač-
ně a důstojně. Přispívá ke 
stabilizaci psychického i 
zdravotního stavu a posí-
lení sebedůvěry a současně 
pomáhá pečujícím rodinám 
našich uživatelů.

Význam služby tísňové 
péče je zřejmý. Vyrovnaněj-
ší a klidnější bývají nejen 
uživatelé naší služby, ale 
rovněž i rodina, jejíž čle-
nové bydlí v zahraničí nebo 
na druhé straně republiky. 
Rodina oceňuje úbytek stre-
sujících myšlenek, co se asi 
děje s nemocným rodičem, 
který bydlí osaměle. 

Uživatel má doma nain-
stalováno zařízení systému 
tísňového volání s tísňovým 
tlačítkem. V případě krizové 
situace (pád, náhlé zhoršení 
zdravotního stavu, případně 
napadení) stiskem tísňového 
tlačítka, které má stále u sebe 
(zavěšené na krku, nebo na 
zápěstí), dojde do dvaceti vte-
řin k přenosu zprávy na počí-
tačový pult dispečinku, který 
automaticky zapíná hlasitý 
telefon – takže uživatel může 
hovořit s dispečinkem z kte-
réhokoliv místa v bytě. 

V případě zájmu o napo-
jení do systému tísňové péče 
volejte kdykoliv tel. číslo 596 
613 513, 737 223 967, zde zís-
káte více informací a můžete 
být zavedeni do databáze 
zájemců o službu. Vstupní 
jednorázový poplatek za 
montáž do systému tísňové 
péče činí 1 500 Kč, měsíční 
platby jsou 260 Kč. Tech-
nické zařízení tísňové péče 
funguje přes telefonní linky 
a také přes mobilní sítě. 
Mgr. Denisa Šustková, DiS. 

koordinátor střediska 

Sociální služby

Středisko DORKAS Ostrava, tísňová péče
Středisko DORKAS 

Ostrava, tísňová péče po-
skytuje již 12. rokem pod 
záštitou Slezské diakonie 
nepřetržitou a odbornou 
pomoc. Služba je posky-
tována lidem, kteří žijí na 
území Moravskoslezské-
ho a Olomouckého kraje.

Tísňová péče reaguje 
na problematiku stárnutí 
obyvatelstva a zvyšující se 
délku života. Naše služ-
ba napomáhá uživatelům 
(seniorům, občanům se 
zdravotním postižením a 
občanům s chronickým 
onemocněním) setrvat co 

Rodinná a manželská poradna
vás srdečně zve na
Den otevřených dveří,
který se uskuteční v úterý 
6. října od 8 do 16 hodin
v Rodinné a 
m a n ž e l s k é 
poradně na 
J i r á s k o v ě 
ulici 457 ve 
Frýdku-Místku.
Rádi vás seznámíme:
• se svou činností v oblasti 
manželského, partnerského 
a rodinného poradenství i 
náhradní rodinné péče

• zodpovíme vaše případ-
né dotazy vztahující se k 
naší práci
• poskytneme vám informa-

ce o službách 
a navazujících 
institucích, se 
kterými spo-
lupracujeme.

Na setkání s vámi se těší ko-
lektiv pracovníků poradny.

Kontakt:
Frýdek-Místek,

ul. Jiráskova 457 
tel. 558 438 600

V Klubu Nezbeda si děti hrají, tvoří, 
poznávají a mají možnost se doučovat

Klub Nezbeda je jed-
ním ze středisek Charity 
Frýdek-Místek. Jedná se 
o nízkoprahový klub pro 
děti a mládež, ve kterém 
mohou trávit svůj vol-
ný čas. V klubu se mají 
možnost věnovat nejen 
zábavným činnostem, ale 
mohou se aktivně podílet 
na řešení svých osobních 
problémů. 

Září znamená pro všech-
ny děti konec odpočinku a 
začátek povinností, úkolů, 
nastolení řádu a pravidel-
nosti. Nejinak tomu je i 
v klubu Nezbeda. Po od-
počinkových prázdninách, 
kde si děti užily volnosti, 

různých výletů, výprav 
do okolí, koupání v řece a 
dalších zábavných aktivit, 
je opět čeká období psaní 
úkolů a ústních příprav do 
školy. To vše je však nadále 
vyváženo zábavnými akti-
vitami – vyráběním, sporto-
váním, hraním různorodých 
her, pořádáním turnajů a 
soutěží, předčítáním knížek 
i hraním divadla nebo rea-
lizací vlastních navržených 
aktivit a projektů.

V měsíci září se děti již 
stihly zapojit do sirkové 
a bramborové olympiády, 
vyrobit si přívěsky na klí-
če, zajít si k řece zahrát 
vodní soutěže (zřejmě 

poslední v tomto roce) a 
navštívit velice zajímavou 
výstavu Lega. Ta právě in-
spirovala děti k většímu zá-
jmu o stavebnice a vlastní 
tvoření. V klubu však pří-
liš možností nemají, neboť 
stavebnice máme jen dvě.

Proto se obracím na vás, 
čtenáře, s prosbou o poskyt-
nutí stavebnic, popřípadě stol-
ních her, které již doma nevy-
užíváte. Děti budou vděčné 
za jakoukoli „novinku“, která 
jim zpestří program.

Alena Kopidolová,
vedoucí a sociální

pracovnice
(adresa: F. Čejky 450, 

Místek, mobil: 732 628 731)

Vyhlášení Programu na podporu 
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016

Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku schválilo 
na svém zasedání kona-
ném dne 7. 9. 2015 pod-
mínky „Programu na 
podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2016“ 
(dále jen „Program“).

Účelem realizace Progra-
mu je finanční podpora po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena ve 
Střednědobém plánu rozvo-
je sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek na období 
2014–2018 (dále jen „SPRSS 
FM“). Podporováno bude 
poskytování sociálních slu-
žeb, které jsou součástí sítě 
sociálních služeb uvedené 
v SPRSS FM. Důvodem 
podpory je udržení stáva-
jících sociálních služeb a 
podpora nových sociálních 
služeb v souladu se SPRSS 
FM na území statutárního 
města Frýdku-Místku.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 10. 10. do 31. 
10. 2015 včetně.

Byla-li žádost podána 
prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb, 
je lhůta zachována, byla-
-li v poslední den lhůty 
převzata zásilka s žádostí 
k poštovní přepravě.

Veškeré informace sou-

visející s dotačním Progra-
mem včetně formulářů a 
podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek. 
.cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.
Kontaktní osoba (admi-

nistrátor) je:
Magda Máchová, odbor 

sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 

778 492 351
e-mail:machova.magda@

frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci před-

kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2016“ 
v jednom podepsaném 
originále s přílohami v tiš-
těné verzi a v elektronické 
podobě na CD doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město F-M
Magistrát města
Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:

a) plným názvem či jmé-
nem (názvem) žadatele a 
adresou (sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žá-
dost o dotaci na podporu a 
rozvoj sociálních služeb“

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na soc. služby na rok 2016
Rada města Frýdku-Míst-
ku schválila na své schůzi 
konané dne 25. 8. 2015 
podmínky „Programu na 
podporu a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na so-
ciální služby na rok 2016“ 
(dále jen „Program“).
Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
a rozvoj aktivit, které dopl-
ňují oblast sociální politiky 
na území města Frýdku-
-Místku. Cílem Programu 
je zkvalitňování života a 
začleňování do společnosti 
osob se zdravotním po-
stižením a ostatních osob 
sociálně znevýhodněných.
Lhůta pro podání žádosti je 
od 1. 10. do 31. 10. 2015 vč.
Byla-li žádost podána pro-

střednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je lhůta 
zachována, byla-li v poslední 
den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepravě.
Veškeré informace souvi-
sející s dotačním Progra-
mem včetně formulářů a 
podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek.
cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.
Kontaktní osoba (adminis-
trátor) je: Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351, 
e-mail:machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá 
„Žádost o poskytnutí dota-

ce pro rok 2016“ v jednom 
podepsaném originále 
s přílohami v tištěné verzi 
a v elektronické podobě 
na CD doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na adresu:

Statutární město F-M
Magistrát města
Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jmé-
nem (názvem) žadatele a 
adresou (sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žá-
dost o dotaci na podporu a 
rozvoj ostatních aktivit nava-
zujících na sociální služby“
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kam za sportem a relaxací

SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Hranice Neděle 4. 10. v 17.00 
SKP F-M – Zubří Neděle 18. 10. v 17.00 
SKP F-M – Brno Pátek 23. 10. v 19.00 
SKP F-M – Kopřivnice Čtvrtek 29. 10. v 18.00
SKP F-M – Jičín Neděle 15. 11. v 17.00 
SKP F-M – Plzeň Neděle 6. 12. v 17.00 
SKP F-M – Karviná Neděle 20. 12. v 17.00

AIKIDO AIKIKAI
Frýdek - Místek
pořádá v dojo

na ul.Palackého č.p.123

dne 6.října 2015 nábor
1645 - oddíl dětí
1745 - oddíl dospělých

www.aikidofm.cz
podrobnosti na

Domácí zápasy HC Frýdek-Místek
SO 03. 10. 17.00 2. liga HC FM - SK Karviná
SO 10. 10. 18.00 2. liga HC FM - HK Nový Jičín
ST 14. 10. 18.00 2. liga HC FM - HC Kopřivnice
SO 24. 10. 17.00 2. liga HC FM - HC Mor. Budějovice
SO 31. 10. 17.00 2. liga HC FM - SHK Hodonín

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M 
Přijímáme mladé zájemce o stolní tenis

a sálovou kopanou ve věku 9–15 let.
SáLOVá KOPANá – úterý od 18.00 do 20.00 hodin
STOLNí TENIS – úterý od 17.00 do 18.00 hod; pátek od 

17.30 do 19.30 hodin
v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka

(MHD zastávka u Gustlíčka, vchod boční brankou). 
Kontakt: 774 999 297 (stol. tenis), 739 145 567 (sál. kopaná)

Gólová přestřelka jen za bod
MFK F-M – FC MAS Táborsko 3:3 (3:1)

V 8. kole FNL čekal 
trápící se Frýdek-Místek 
dosud neporažený tým 
Táborska. Domácí ale 
zlepšili produktivitu, a 
tak se ze zápasu překva-
pivě stala atraktivní gó-
lová přestřelka.

Domácí nastoupili aktiv-
ně a měli šance. Do vede-
ní šli ale hosté po centru z 
přímého kopu, když uklidil 
míč hlavou do brány Slepič-
ka. Po necelých deseti mi-
nutách hry na oplátku Dario 
Krišto hlavičkou za pomocí 
břevna vyrovnává po centru 
Zapalače na 1:1. Do vedení 
jde MFK po penaltě, kterou 
proměnil až z dorážky po 
skvělém zákroku Tomy Da-
rio Krišto. Hosté jsou pod 
tlakem a toho využívá o 
chvíli později Matěj Ižvolt, 
který si naběhl za obranu a 
upravil na poločasových na-
dějných 3:1.

Po úvodu druhého po-
ločasu dostali branku do-
mácí, po centru nehlídaný 
Adnan Džafič uklidil Pre-
pslovi hlavou míč do brány. 
Rozhodčí pak nařídil penal-

tu i na druhé straně a bylo 
srovnáno – 3:3. Více gólo-
vých šancí pak měli hosté, 
ale Prepsl několikrát tým 
podržel a zasloužil se o ale-
spoň remízový výsledek.

REMÍZOVÝ SOUBOJ: V duelu s favoritem sahali domá-
cí po třech bodech, ale nemuseli mít taky žádný.  Foto: PP

3. kolo MOL Cupu opět 
přineslo překvapivá vy-
řazení favoritů. Náš tým 
ale svou roli zvládl a po-
stoupil do čtvrtého kola.

Hned od prvního hvizdu 
bylo znát, že hráči mají chuť 
odčinit zaváhání na Sigmě 
a svého soupeře předčili ve 
všech herních situacích. Psa-
la se jedenáctá minuta, když 
se náš tým díky vlastní bran-
ce domácích dostal do herní 
pohody. Ta se umocnila po 
trestnému kopu, ke kterému 
se postavil Matej Ižvolt a 

nádhernou střelou do šibeni-
ce poslal hostující do vedení 
2:0. Jenže psala se 45. minu-
ta a valcíři již s myšlenkami 
na přestávku polevili. To se 
jim nevyplatilo a v nastave-
ní se po nakopnutém míči 
do vápna dostal slavičínský 
Švach a skóroval.

Herní pohoda se poté vy-
tratila a na hráčích byla znát 
nervozita. Naštěstí soupe-
ře nepouštěli do žádných 
vyložených šancí a utkání 
dotáhli do vítězného konce.

Jméno našeho osmifiná-

lového soupeře v poháru 
MOL Cup se dozvíme až v 
pátek 2. října. Vítězstvím 
nad divizním Slavičínem se 
naši muži probojovali mezi 
nejlepší šestnáctku, která si 
to v termínech 21. října a 4. 
listopadu rozdá o postup do 
čtvrtfinále národního pohá-
ru. V osmifinále do Stovek 
může zavítat třeba i velice 
atraktivní prvoligový celek 
(např. Viktorie Plzeň, Sparta 
Praha či obhájce posledního 
ročníku Slovan Liberec). 

Vykopali si valcíři Spartu nebo Plzeň?
FC TVD Slavičín – MFK F-M 1:2 (1:2)

Hokejový Frýdek-Mís-
tek si připsal již pátou 
výhru v řadě, Vsetín po-
razil 3:0! Domácí rozhod-
li v první třetině, ve které 
padly všechny branky 
utkání. Brankář Lukáš 
Daneček byl opět hrdinou 
zápasu a díky bezchybné-
mu výkonu vychytal své 
druhé čisté konto. Frýdec-
ko-místečtí se tedy stále 
drží na prvním místě ta-
bulky východní skupiny.

Hned v úvodu utkání 
nabídli hosté domácím 
dvojnásobnou přesilovku. 
Tu ale Fýdek-Místek vyu-
žít nedokázal. To se ovšem 

o chvíli později změnilo. 
Po nahrávce Christova se 
ke střele dostal Vladimír 
Luka, který nasměroval 
puk přesně za záda hostu-
jícího gólmana. Domácí 
tahle branka viditelně na-
budila a o minutu později 
přidali druhou. Rufer našel 
volného Pavla Kowalczyka 
a ten z mezikruží prostřelil 
Hromadu. O minutu a půl 
později přidali domácí třetí 
gól. Tentokrát byl jeho au-
torem Vít Christov, který si 
sám nabruslil před hostují-
cího brankáře a suverénně 
zavěsil kotouč do pravého 
horního rohu.

O páté výhře rozhodl úvod
HC F-M – VHK Vsetín 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Stále bez porážky
Naši házenkáři vstou-

pili do nového extraligo-
vého ročníku výborně. 

Nejprve přehráli doma 
Zlín, ve druhém kole 
urvali cenný bod na pa-
lubovce obhájce titulu 
z Plzně a poté porazili 
i loňského vicemistra z 
Lovosic 27:24, čímž se 
ocitli na třetím místě v 
extralize. Po víkendu byl 
Frýdek-Místek dokonce 
druhý, když dokázal po-
razit Karvinou na její pa-
lubovce 22:30 (15:18) – V. 
Petrovský 5, Meca, My-
nář a Kichner po 4 – a je 
stále bez porážky, stejně 
jako první Hranice, které 
ještě neztratily ani bod.
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POSLEDNÍ LOB: Tradiční turnaj na závěr tenisové sezony uspořádal TK Tennispoint 
Frýdek-Místek. V jednom dni vedle sebe nastupují ve třech kategoriích tenisté všech 
úrovní (elite, amatér, veteráni) a vyniká tak pospolitost klubu. V klubové atmosféře 
vládne uvolněná nálada, ale při systému, kdy se po základních skupinách hraje vyřa-
zovací pavouk na jeden set, není o překvapení a dramatickou podívanou nouze. Letos 
z ní vyšel nejlépe patnáctiletý Patrik Pavelka, který se stal nejmladším jménem na 
putovním poháru v historii klubu. Pomohla mu k tomu i odchovankyně klubu juniorská 
reprezentantka Tereza Kolářová.  Foto: Petr Pavelka 

Utkání s Opavou jed-
noznačně rozhodl Štěpán 
Jeník, který se ve třetí 
třetině blýskl hattrickem. 
Domácí nakonec porazili 
Opavu 5:2 a bylo to před 
domácím publikem třetí 
vítězství v řadě.

Hned první početní vý-
hodu využil Jan Dresler, 
kterému na modrou čáru 
přihrál zpoza brány Meidl. 
Poté se těsně po vhazování 
prosadil Tomáš Káňa. Ve 
druhé třetině jsme vidě-
li celkem šest vyloučení. 
Frýdku-Místku se nedis-
ciplinovanost nevyplatila, 

Opava dokázala využít 
přesilovou hru. Dvaadva-
cet sekund po startu po-
slední části bylo proti Frýd-
ku-Místku nařízeno trestné 
střílení za úmyslné sevře-
ní kotouče v brankovišti. 
Tento samostatný nájezd 
proměnil opavský Tomáš 
Polok a srovnal. Hned o 
čtyři minuty později měli 
hosté opět možnost překo-
nat Danečka v nařízeném 
trestném střílení, tentokrát 
byl však domácí gólman 
úspěšnější. Pak už přišlo 
hattrickové představení 
Štěpána Jeníka.

Hattrick Štěpána Jeníka
HC F-M – HC Slezan Opava 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

BEZ PORÁŽKY: Hokejisté zatím jen vítězí. Foto: Petr Pavelka

Za příjemného počasí 
proběhl na slezanském 
atletickém stadiónu již 
39. ročník Slezanské ho-
dinovky. A proběhl za 
obrovského zájmu, vždyť 
v mládežnických katego-
riích startovalo 280 běž-
ců. Padesátka nejmenších 
běžela 100 m, ročníky 
2006 až 2009 si vyzkou-
šely 400 m a na start se 
postavilo 120 dětí. 

Od ročníku 2005 již 
čekal na všechny dvanác-
timinutový běh a ten si vy-
zkoušelo 112 závodníků. V 
tomto početném startovním 
poli se ze slezanských atletů 
prosadili mezi nejmenšími 
Ondřej Mynář a u děvčat 
2006-07 Tereza Kubajuro-
vá. V předžactvu zvítězila 
Anna Cagašová a Ondřej 
Pavelek, v mladších žácích 

Patrik Stankov, starší žáky-
ně ovládla Eliška Kopcová a 
v dorostu byli nejlepší Iveta 
Rašková a Sergej Tkach, 
který zaběhl za 12 minut 
vůbec nejvíc, a to 3631 m. 
Po mládeži byly připraveny 
dva běhy na 1 hodinu, kde se 
na start postavilo 46 mužů a 
10 žen. Nejlépe si vedl Jan 
Fousek z Ostravy, který za 

hodinu uběhl 17060 m, tře-
tí doběhl náš Daniel Raška 
s výkonem rovných 15 km. 
Závod žen ovládla dvojice 
našich děvčat, když zvítě-
zila Veronika Siebeltová, v 
novém juniorském oddílo-
vém rekordu 14035 m, před 
Natálií Závorkovou s výko-
nem 13569 m a Kateřinou 
Klepáčovou.

Přes 330 běžců na Slezanské hodinovce

HODINOVKA MUŽŮ: Nejlepší výkon byl přes sedmnáct kilometrů.  Foto: Petr Pavelka

ŠSK Beskydy v Českém poháru

Na fotografii horní řada zleva: Tomáš Plichta, Petr Raška, 
Libor Lanč, Michal Borski, Jan Vasil a hrající trenér Pře-
mysl Kubala. Dolní řada zleva: Jakub Vašut, Ondřej Lach, 
Petr Boček, Michal Provazník a Vojtěch Bažo.

Se začátkem nové spor-
tovní sezóny odstartoval 
prvním kolem také Český 
pohár ve volejbale mužů. 
Ambiciózní, avšak oslabe-
ný celek ŠSK Beskydy, ve-
dený stále ještě zraněným 
trenérem Přemyslem Ku-
balou, po nečekaně nároč-
ném boji nakonec vybojo-
val v Novém Jičíně první 
místo a tím postup do dal-
šího kola. V něm nastoupí 
již se všemi posilami na 

domácí palubovce proti 
extraligovému Brnu.

Pro frýdecko-místec-
ký volejbal to bude velký 
sportovní svátek. Všichni 
příznivci hry pod vysokou 
sítí jsou srdečně zváni. Jis-
tě krásné a napínavé utká-
ní proběhne 5. 11. od 18 
hodin v hale SPŠ na ulici 
28. října. Přijďte povzbudit 
beskydské borce v cestě za 
dalším úspěchem v prestiž-
ním Českém poháru!

26. července se ve slo-
venské Žilině konal závod 
v airsoftové dynamické 
sportovní praktické střel-
bě level I dle pravidel IPSC 
pod záštitou sportovního 
klubu policie Luger Žilina. 

Mezi 22 střelci ze Sloven-
ska a Polska byli i členové 
frýdecko-místeckého klubu 
AIR IPSC Frýdek-Místek. 
Pro některé členy klubu 

byly tyto závody premiérou 
na mezinárodním poli.

Daniel Štefka (junior) 
byl 14., Tomáš Kratochvíl 
(junior) 11., Radek Stuch-
lík (junior) 10. v divizi 
Standart.

V divizi Open klub obsa-
dil celý stupeň vítězů. David 
Řezníček 1. místo, David 
Mohyla 2. místo a Kristýna 
Vašáková 3. místo.

Závod v Air IPSC – Malá cena Žiliny
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ZMĚNY VYHRAZENY
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLíČ FRÝDEK-MíS-
TEK | telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, e-
-mail: info@klicfm.cz

Volba povolání 2016

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – rOZHODUJeMe Se O BUDOUCíM POVOLÁNí
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR Frýdek-Místek se dohodli na společném postupu 

pro podporu informovanosti veřejnosti o současných trendech na trhu práce a zejména pro podporu výběru vhodného povolání
a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících povinnou školní docházku. Dnešní článek k tomu přináší užitečné informace.

Co zvažovat u sebe?
CHARAKTERISTICKÉ 

RYSY ČLOVĚKA 
Zájmy

o techniku, o přírodu, o zví-
řata, o ruční práci, o počítače, 
o historii, o malé děti apod.
Životní cíle a představy

touha po kariéře, po společen-
ském uznání, po bohatství, 
nebo naopak po klidném a 
skromném životě, po spoustě 
volného času apod., cíl mít vy-
sokou školu, podnikat, dělat 
řemeslo, pomáhat lidem apod.

Schopnosti
zručnost, paměť, smysl pro 
techniku, rychlost úsudku, 
vynalézavost, schopnost plá-

novat a organizovat, schop-
nost jednat s lidmi, sjednat 
si autoritu, přesvědčivost, 
talent obchodní, jazykový, 
hudební, výtvarný apod.;
nebo na druhé straně ne-
soustředěnost, pomalá re-
akce, nešikovnost, apod.

Vlastnosti
obětavost, důslednost, sys-
tematičnost, ukázněnost, 
pečlivost, přesnost, empatie 
(vcítění se do druhého) nebo 
na druhé straně netrpělivost, 
konfl iktní povaha, nekomu-
nikativnost, nedochvilnost, 
nespolehlivost, apod.

Tělesné předpoklady
fyzická síla, fyzická vytr-

valost, obratnost apod.
Zdravotní omezení

alergie na prach, na různé 
rostliny, na zvířecí chlupy, 
vady zraku, vady sluchu, 
vady řeči, závratě, časté 
mdloby, epilepsie, posti-
žení páteře, astma, různá 
trvalá onemocnění apod.

Školní prospěch 
úspěšnost resp. naopak ne-
úspěšnost v matematice, ve 
fyzice, v chemii, v biologii, 
v dějepisu, ve slohu, v ci-
zích jazycích, v praktic-
kých činnostech apod. 
Co zvažovat u budoucího 

povolání?
CHARAKTERISTICKÉ 

ZNAKY PRÁCE 
Pracovní činnosti

obsluha strojů, montování, 
ruční opracovávání, pro-
dej, léčení, vzdělávání, ří-

zení, plánování, atd.
Pracovní prostředky

šicí stroj, kamera, štětec, 
lopata, počítač, auto, ob-
ráběcí stroj, řídicí panel, 
mluvené slovo, atd.
Objekt (předmět) práce

kovy, dřevo, textil, stavby, 
fi lm, informace, počítačo-
vé programy, cenné papíry, 
zvířata, pacienti, žáci, atd.

Pracoviště
dílna, nádraží, laboratoř, 
ateliér, obchod, nemocni-
ce, škola, kancelář, kasár-
na, příroda, atd.

Požadavky na vzdělání
vyučení, maturita, vyšší 
odborná škola, vysoká ško-
la, speciální kurz, atd.

Poptávka trhu práce
o pracovníky je nebo není 
zájem, vyskytují se volné 
pracovní pozice

Složení pracovního 
kolektivu

spíš muži/ženy, spíš indivi-
duální/týmová práce, apod.

Rizika, nebezpečí
práce ve výškách, s chemi-
káliemi, atd.

Další předpoklady
mzdové podmínky, společen-
ská prestiž, možnosti rozvoje 
kariéry, možnosti soukromé-
ho podnikání, cestování, atd.

Připravil: Úřad prá-
ce ČR, Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek.

Bližší informace po-
skytne: Informační a pora-
denské středisko pro volbu 
povolání, tel. 950 113 485, 
e-mail: ips@fm.mpsv.cz. 
Konzultace jsou bezplatné, 
doporučujeme předchozí 
sjednání termínu.

Kompletní nabídku 
kroužků a kurzů na škol-
ní rok 2015/2016 najdete 

na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se mů-
žete hlásit v průběhu celé-
ho roku, nikdy není pozdě.

Od 23. 9.
MONTESSORI HERNA
Děti zde rozvíjí koordinaci a 
kontrolu pohybu jemné mo-
toriky, soustředění pozor-
nosti a dalších rozumových 
schopností na jednu činnost, 
pojmenovávaní věcí a jevů 
a rozvíjení slovní zásoby, 
budování prostorové orien-
tace, kladný vztah k lidem, 
zvířatům a věcem okolo nás, 
samostatnost a nezávislost.
Věk: 1–3 roky
Cena: 100 Kč/1 schůzka x 
1,5 hodiny | jednorázové 
vstupné
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–10.30 hodin | 
každou středu
Informace: Pavla Chrobá-

ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

Od 2. 10.
STREET DANCE

Přijďte si zatancovat na 
známé populární písničky 
od Nicki Minaj, Timbaland, 
Missy Elliott, Beyonce a ji-
ných. Během celého kurzu 
se naučíte 15 skvělých cho-
reografi í a ve stylech Hip 
Hop, MTV dance nebo LA 
style. Na závěr kurzu si na-
točíme společný videoklip. 
Že to nezní špatně? Tak ne-
váhejte a přidejte se k nám.
Věk: 9–18 let
Cena: 800 Kč/15 schůzek x 
1,5 hodiny 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.00–17.30 hodin 
| každý pátek
Informace: Martina Fa-
trdlová | Telefon: 558 
111 766, 736 150 088 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

Od 5. 10.
JUDO A SEBEOBRANA
Připravili jsme pro vás 
nový kroužek známého 
bojového umění. V krouž-
ku vás naučíme bránit se 
proti napadení, zdokonalí-
me vaši pohyblivost a se-
známíme vás se zápasem 
judo. Naučíte se správným 
technikám, dozvíte se něco 
o historii juda, názvosloví a 
budete se účastnit soutěží.

Věk: 7–15 let
Cena: 1 350 Kč/70 schůzek 
x 1,5 hodiny 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.00–17.30 hodin 
| každé pondělí a středa
Informace: Radka Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 763, 
737 421 058 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

Od 5. 10.
ANIMACE

Chceš vdechnout život 
svým dílům? Kresbám, 
malbám, sochám? Přihlas 
se a my ti ukážeme, jak na 
to. Sám budeš překvapený, 
jak je to snadné. Naučíte se 
základní technické i umě-
lecké postupy v rámci tvor-
by animovaného fi lmu.
Věk: 8–15 let
Cena: 900 Kč/15 x 1,5 hodiny 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.30–18.00 hodin 
| každé pondělí 
Informace: Radka Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 763, 
737 421 058 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

Od 5. 10.
DIGI FOTO

Pro všechny děti se zá-
jmem o digitální fotografi i. 
Získáte nové poznatky o 
světle, kompozici, hloubce 
ostrosti a mnohých dalších 
fotografi ckých dovednos-
tech. Podmínkou je vlastní 

digitální fotoaparát.
Věk: 7–12 let
Cena: 650 Kč/15 x 1,5 hodiny 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 15.00–16.30 hodin 
| každé pondělí 
Informace: Radka Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 763, 
737 421 058 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

Od 5. 10.
ANGLIČTINA

PRO NEJMENŠÍ
Prostřednictvím her, písni-
ček, říkánek, výtvarných a 
pohybových činností se děti 
zábavnou formou naučí zá-
kladům anglického jazyka.
Věk: 5–7 let
Cena: 600 Kč/30 schůzek x 
1 hodina
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 15.30–16.30 hodin 
| každé pondělí
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

Od 5. 10.
KOSTÍCI

Jak funguje lidské tělo? Z 
čeho se skládá? Kde najde-
me důležité orgány? Jak 
fungují smysly? Proč jsme 
nemocní? Jak poskytnout 
první pomoc? Mnohem více 
se děti naučí o lidském těle 
v tomto kroužku, který bude 
plný poznání, her a zábavy.

Věk: 5–7 let
Cena: 600 Kč/30 schůzek x 
1 hodina
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 16.00–17.00 hodin 
| každé pondělí
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

Od 6. 10.
POVÍDÁLEK

Prostřednictvím drama-
tického umění a hraní rolí 
budeme vaše děti učit, jak 
se správně a bez obav vyja-
dřovat a vystupovat.
Věk: 4 – 6 let
Cena: 600 Kč/30 schůzek x 
1 hodina
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 15.30–16.30 hodin 
| každé úterý
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

Od 6. 10.
TVOŘÍLEK

V kroužku budou děti tvo-
řit zajímavé výrobky z růz-
ných materiálů. Zároveň 
děti naučíme mnohému o 
vlastnostech materiálů a 
jejich použití. Přispějeme 
tak k rozvoji jejich fantazie 
a estetického cítění.
Věk: 4–7 let
Cena: 700 Kč/30 schůzek x 
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V úterý 15. září se sešli u 
5. základní školy děti a ro-
diče s draky a vydali se na 
Drakiádu, která se konala 
kousek za školou. 

Když jsme dorazili na 
místo, začala taktická pří-
prava, jak vyzrát na dráčka, 

aby dokázal vzlétnout, když 
zrovna vítr nefouká. Do polí 
vyrazili všichni, maminky, 
tatínkové i děti. Kdo vyzrál 
na dráčka nejvíce? No přece 
všichni, kteří ho přišli pouš-
tět. Tak třeba zase za rok…
možná bude foukat více.

Drakiáda na 5. ZŠ

SEDMIČKA – ZŠ 1. máje
POŘÁDÁ AKADEMII K 50. VÝROČÍ ŠKOLY

23. 10. – KINO P. BEZRUČE
dopoledne pro žáky naší školy, 

 pro veřejnost dva koncerty odpoledne v 15 a v 17 hodin.
V předsálí zhlédnete prezentace tříd a žáků školy.

Doprovodná kapela BEHIND THE DOOR a program 
plný zajímavých účinkujících. 

Jste srdečně zváni!
Vstupné 20 Kč, dále dobrovolné.

Děti a pedagogové z ma-
teřské školy na ul. 8. pěší-
ho pluku, která je součástí 
Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy, 
Pionýrů 2352, Frýdek-
-Místek se ve školním roce 
2014/2015 zapojili do pro-
jektu „Policejní pohádky“.

V rámci čtení dětem a 
podpory komunikace se 
děti prostřednictvím této 
publikace seznamovaly se 
zásadami bezpečného cho-
vání, bylo jim přiblíženo 
správné i nesprávné chová-
ní v různých situacích.

Příběhy děti posloucha-
ly se zaujetím, a proto se 
s chutí zapojily do výtvarné 
soutěže „Policejní pohádky 
v představách dětí“, kterou 
vyhlásilo ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, 
oddělení tisku a prevence.

V červnu navštívili naši 
mateřskou školu zástupci 
policejního sboru ve Frýd-
ku-Místku a připravili 
pro děti i učitele příjemné 
překvapení. Všem dětem 
poděkovali za krásné vý-
tvarné práce a dvě děti 
byly oceněny za vynikající 

výtvarný výkon. Soutěží-
cí za své vítězství přebrali 
z rukou zástupce policie 
diplom a věcné dary.

„Policejní pohádky“ v představách dětí

1 hodina
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 16.45–17.45 hodin 
| každé úterý
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

Od 6. 10.
BADMINTON

Účastník zvládne základ-
ní pravidla a herní činnost 
badmintonu.
Věk: 10–15 let
Cena: 1 600 Kč/30 schůzek 
x 1,5 hodiny 
Místo a čas: SŠED, Pionýrů 
2069, Místek, 16.00 – 17.30 
hodin | každé úterý
Informace: Martina Fa-
trdlová | Telefon: 558 
111 766, 736 150 088 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

Od 6. 10.
PALETA 

Kreslení a malování, rozvoj 
výtvarných technik dostup-
ných pro I. stupeň ZŠ, bar-
vy a jejich specifika (tem-
pery, vodovky), základy 
správného kreslení (tužka, 
rudka), akvarel. Děti využi-
jí těchto technik při tvorbě 
vlastních výtvarných prací.
Věk: 7–14 let
Cena: 600 Kč/15 schůzek x 
1,5 hodiny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00 – 18.30 hodin 

| každé úterý
Informace: Radka Kul-
hánková | Telefon: 558 
111 763, 737 421 058 | E-
-mail:radka@klicfm.cz

Od 9. 10.
TWERK

Twerk se stal hitem v Ame-
rice a nyní dobývá i Česko. 
Jde o vyzývavý taneční styl 
street dance, který vznikl v 
70. letech v Americe odště-
pením od jamajského dan-
cehallu. Twerk je převážně o 
pohybech pánve a zadečku, a 
ačkoli se to nezdá, je to pěk-
ná dřina, u které se zapotíte 
a pěkně vytvarujete celé tělo.
Věk: 18–99 let
Cena: 800 Kč/15 schůzek x 
1 hodina 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.00 – 17.00 hodin 
| každý pátek
Informace: Martina Fa-
trdlová | Telefon: 558 
111 766, 736 150 088 | E-
-mail:martina@klicfm.cz

Od 13. 10.
ZÁKLADY TECHNIKY
V kroužku získáte přehled 
o základních technických 
materiálech a pracovních 
postupech. Naučíte se po-
užívat jednoduché nářadí 
pro ruční opracování vy-
braných materiálů. Získáte 
dovednosti pro jednoduché 
montážní a opravárenské 
práce. Naučíte se zhotovit 
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jednoduchý nákres součásti, 
podle kterého budete schop-
ni zhotovit jednoduchý vý-
robek, provést jednoduchou 
opravu nebo montáž.

Věk: 11–14 let
Cena: 500 Kč/15 schůzek x 
2 hodiny
Místo a čas: SŠED FM, Pi-
onýrů 2069, Místek, 15.30–

17.30 hodin | každé sudé úterý
Informace: Patrik Siegel-
stein | Telefon: 558 111 761, 
732 646 125 | E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
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Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků, 
informuje občany o zavede-
ných možnostech spojených 
s místními poplatky:

1. Zasílání informací 
ohledně místního poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 
(dále jen „místní poplatek za 
komunální odpad“), včetně 
nedoplatků na soukromé 
emailové adresy poplatníků.

Pokud máte zájem o ten-
to způsob zasílání infor-
mací, je nutno vyplnit tis-
kopis „zadání kontaktních 

údajů“, který po předložení 
občanského průkazu pode-
píšete u správce místního 
poplatku za komunální od-
pad. V případě, že se nedo-
stavíte osobně ke správci 
místního poplatku, je nut-
ný úředně ověřený podpis 
na tomto tiskopise. 

2. Placení místního po-
platku za komunální od-
pad a místního poplatku ze 
psů prostřednictvím SIPO. 
V tomto případě je nutno 
vyplnit tiskopis „úhrada 
místního poplatku za ko-
munální odpad prostřed-
nictvím SIPO“ nebo „úhra-
da místního poplatku ze 
psů prostřednictvím SIPO“. 

Tiskopisy k zadání kon-

taktních údajů, k úhradě 
místního poplatku za ko-
munální odpad prostřed-
nictvím SIPO a k úhradě 
místního poplatku ze psů 
prostřednictvím SIPO 
jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města 
(www.frydekmistek.cz – 
orgány obce – odbor správy 
obecního majetku – tisko-
pisy) a také na informacích 
v budovách magistrátu 
města na ulici Radniční ve 
Frýdku i Palackého v Míst-
ku. Zájemci je mohou po-
dávat v průběhu celého 
roku, a to v úřední dny, 
tedy v pondělí a středu od 
8 do 17 hodin a ve čtvrtek 
od 8 do 15 hodin.

Informace pro občany k místním poplatkům

Dne 7. 11. 2015 ve Skalici a v Lískovci a 
dne 14. 11. 2015 v Lysůvkách, Zelinkovi-
cích a Chlebovicích bude probíhat sběr ne-
bezpečných a velkoobjemových odpadů a 
vysloužilých elektrozařízení, které od ob-
čanů odeberou zdarma pracovníci společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s. 
Harmonogram sběru:

Dne 7. 11. 2015
Skalice: 
Záhoří – u žampionárny 07.30 – 08.00
u kostela 08.10 – 08.40
u kulturního domu 08.50 – 09.20
Kamenec rozcestí 09.30 – 10.00
u lávky na Dobrou 10.10 – 10.40
u vrby 11.20 – 11.50

Lískovec:
u hřiště 12.20 – 12.50
u hasičské zbrojnice 13.00 – 13.30
točna Hájek 13.40 – 14.10

Dne 14. 11. 2015
Lysůvky:

k. ú. Místek, ul. Pod Štandlem, bývalý au-
tobazar  07.30 – 08.00
u pana Šmída 08.10 – 08.40
u hřiště 08.50 – 09.20

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK 09.30 – 10.00

Chlebovice:
u pana Martínka 10.10 – 10.40
bývalý obecní úřad 10.50 – 11.20
u transformátoru 12.00 – 12.30
myslivna  12.40 – 13.10

Zelinkovice:
AUTO HONDA – naproti bytovek
 13.20 – 13.50
Rovenská (u lípy) 14.00 – 14.30

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, 
tonery, použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, 
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané elektrospotřebiče:
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, po-
čítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení pouze 
kompletní – nerozebrané:

Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mi-
krovlnné trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monito-
ry, tiskárny, televizory, rádia, videorekor-
déry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
a vysloužilých elektrozařízení v místních částech

Průkazy osob se zdravotním 
postižením je nutno vyměnit!

Počínaje 1. 4. 2015 zahá-
jil Úřad práce ČR vydávání 
nových průkazů osoby se 
zdravotním postižením. 
Průkaz osoby se zdravot-
ním postižením má nyní 
podobu plastové kartičky 
podobné občanskému prů-
kazu, která je odolná proti 
poškození a chráněna vůči 
jejímu padělání. Pro Úřad 
práce ČR zhotovuje tento 
průkaz Státní tiskárna ce-
nin, státní podnik.

Platnost všech ostat-
ních průkazů pro osoby 
se zdravotním postiže-
ním končí k 31. 12. 2015. 
V praxi to znamená, že 
do konce roku 2015 si je 
musí jejich držitelé vymě-
nit. V opačném případě 
přijdou o možnost využí-
vat benefity, které z jejich 
držitelství vyplývají.

Pro účely vydání no-
vého průkazu osoby se 
zdravotním postižením je 
třeba se dostavit na úřad 
práce, (kontaktní pra-
coviště Úřadu práce ČR 
ve Frýdku-Místu na ul. 
Poříčí 3510), doložit ak-
tuální fotografii, která od-
povídá formátu fotografie 
určené na občanský prů-
kaz (rozměr 35 mm x 45 
mm). Je také nutné proká-
zat svou totožnost občan-
ským průkazem.

Od 1. 1. 2015 mají kli-
enti nově možnost zvolit 
si, zda si přejí na průkaz-
ku uvést symbol zdravot-
ního postižení, tedy ozna-
čení osoby s úplnou nebo 
praktickou hluchotou nebo 
osoby hluchoslepé anebo 
osoby úplně nebo praktic-
ky nevidomé (piktogram 
znázorňující jedno z uve-

dených druhů postižení).
Na základě vydání prů-

kazu osoby se zdravotním 
postižením vzniká jeho 
majiteli nárok na vyhra-
zené místo k sezení ve 
veřejných dopravních pro-
středcích pro pravidelnou 
hromadnou dopravu osob, 
přednost při osobním pro-
jednávání jeho záležitostí 
na úřadech, bezplatnou do-
pravu pravidelnými spoji 
místní veřejné hromadné 
dopravy osob (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, me-
trem, slevu 75 % jízdné-
ho ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a 
slevu 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích au-
tobusové dopravy, bezplat-
nou dopravu vodicího psa 
a také parkovací průkaz. 
Rozsah výhod se liší dle zá-
važnosti zdravotního posti-
žení jeho držitele (rozlišují 
se tři typy průkazů osoby 
se zdravotním postižením 
– TP, ZTP, ZTP/P).

Jednou z výše zmíně-
ných výhod je také parko-
vací průkaz. Ten vystavu-
je zdejší Magistrát města 
Frýdku-Místku, na ul. Pa-
lackého 115 v Místku kan-
celář č. 239, a je možno jej 
získat po předložení:
• průkazu osoby se zdra-

votním postižením (ZTP, 
ZTP/P)

• rozhodnutí ve věci prů-
kazu osoby se zdravot-
ním postižením

• aktuální fotografie
• občanského průkazu 

k prokázání své totožnosti
Dle zákona o pozemních 

komunikacích však nemá 
nárok na parkovací průkaz 
osoba, která v posudkovém 
závěru rozhodnutí ve věci 
přiznání průkazu osoby se 
zdravotním postižením má 
uvedeno, že se jedná o oso-
bu postiženou úplnou nebo 
praktickou hluchotou!

Magistrát města Frýd-
ku-Místku zároveň upo-
zorňuje, že v tomto období 
lze ještě vyřídit vystavení 
parkovacího průkazu bez 
zbytečného čekání a vyzý-
vá klienty, aby vše nene-
chávali na poslední chvíli 
a vyhnuli se tak čekání ve 
frontách v závěru roku.

Oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodi-
nou odboru sociální péče 

Podomní prodejci telefonicky 
kontaktují své potenciální oběti 
a nabízejí jim test vody zdarma. 
Test vypadá velice přesvědčivě 
a odborně. Při provádění tes-
tu používají trik, který finguje 
špatnou kvalitu vody, tyto zfal-
šované výsledky sdělí telefonic-
ky dalšímu prodejci, který přijde 
s nabídkou vodního filtru. Jejich 

taktika je zaměřena na zdraví.
Obdobně obelhávají seniory 

s informací sdělenou telefonic-
ky ohledně zvýšeného odběru 
vody, kdy nabízejí účinnou re-
gulaci v podobě spořiče vody, 
tj. sítka, které bude účinně spo-
třebu regulovat. 

Ve zmíněných případech 
opět varujeme před nekalými 

praktikami ŠMEJDŮ, kteří 
svou věrohodnost umocňují 
předchozím telefonátem a až 
následně spotřebitele navštíví 
dva elegantně oblečení muži 
středního věku, kteří své smyš-
lené závěry konzultují s třetí 
osobou. Poté započne v bytě 
spotřebitele nátlak na zakoupe-
ní předraženého zboží.

Nový trik podomních prodejců
„Máte nekvalitní vodu nebo velkou spotřebu vody, 

máme pro vás vodní filtr nebo spořič vody!“
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m², VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m², VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m², VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m², VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (kancelář)

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3986/3) – 
Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 67,20 m2 (garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 25,80 m2,
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
IV. NP, místnost 407 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, přičemž 
vyústění podchodu směrem k bývalému autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podchodu 
směrem k supermarketu Albert je na pozemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

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

Změna provozu 
mobilní sběrny odpadů

Mobilní sběrna odpadů 
provozovaná společnos-
tí Frýdecká skládka, a.s., 
střídavě na čtyřech stano-
vištích, a to na parkovišti u 
Kaufl andu, pod estakádou, 
na parkovišti při vjezdu 
k prodejně Mountfi eld a na 
parkovišti u krytého bazé-
nu, se bude od srpna 2015 
nacházet každý týden od 
úterka do čtvrtka pouze 
v oploceném areálu pod 
estakádou. Provozní doba 
bude zachována, a to od 
10.00 do 18.00 hodin. 

Umístění mobilní sběr-
ny odpadů bylo změněno 
v důsledku její nízké ná-
vštěvnosti, s výjimkou 
stanoviště pod estakádou, 
a snaze zbytečně nezabí-
rat na uvedených parko-
vištích místa pro vozidla. 
Dalšími důvody bylo také 

zneužívání mobilní sběrny 
odpadů osobami, které zde 
odkládaly odpady mimo 
provozní dobu. Praktickým 
hlediskem stanoviště pod 
estakádou tudíž je, že neo-
mezuje řidiče motorových 
vozidel a nachází se v dobře 
dostupném a hlídaném pro-
storu v centru města.

Odkládání odpadů na 
bývalá stanoviště mobilní 
sběrny odpadů, tak jako na 
kterékoli jiné místo k tomu 
neurčené, bude považováno 
za přestupek proti veřejné-
mu pořádku dle ust. § 47 
odst. 1 písm. i) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o pře-
stupcích“), za což lze pacha-
teli uložit pokutu dle ust. § 
47 odst. 2 zákona o přestup-
cích až do výše 50.000 Kč.

ORIGINÁLNÍ SPECIALITY
JIŽ OD ROKU 1919

JE 
PRO VÁS 

PŘIPRAVENA

• Široká nabídka čerstvého masa a uzenin 

• Bohatá nabídka teplého občerstvení 

• Pohoštění pro firemní i rodinné oslavy 

• Obložené mísy a chlebíčky

WWW .CHODURA .CZ

NOVĚ 
OTEVŘENO
1. ŘÍJNA 2O15

ulice TRŽNÍ
(náměstí Svobody),

FRÝDEK-MÍSTEK
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Vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2016
Rada města Frýdku-
-Místu na své schůzi dne 
28. 7. 2015 usnesením č. 
12/32/2015 schválila pod-
mínky Programu na pod-
poru projektů v oblasti 
zdravotnictví na rok 2016.
Vyhlašovatelem Programu a 
poskytovatelem dotace je Sta-
tutární město Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek, IČ: 00296643, 
zastoupené primátorem.
Podmínky:
http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/socialni-sluzby/
dotace/dotace-na-podporu-
-v-oblasti-zdravotnictvi/do-
tacni-programy-na-rok-2016/

Podporovanými
oblastmi jsou:

1. Podpora a rozvoj zdra-
votní péče a následné 
péče (podpora materiál-
ně-technického vybavení 
vedoucí ke zlepšení zdra-
votního stavu občanů)

2. Podpora preventivních 
programů vedoucích k vý-
chově ke zdraví, zdravému 
způsobu života a humani-
tární pomoci (zaměřeno 
na zdravotnickou osvětu, 
prevenci civilizačních 
onemocnění, humanitární 
pomoc apod.)

3. Podpora celoroční pravi-
delné činnosti i individu-
álních akcí pro zdravotně 
postižené občany (podpo-
ra činností, jejichž účelem 
je zlepšení fyzické i psy-
chické kondice zdravotně 
postižených občanů)

4. Vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně po-
stižených občanů, včet-
ně rovných podmínek 
(podpora činností, je-
jichž účelem je zlepšení 
kvality života zdravotně 
postižených občanů)

5. Podpora projektů zamě-
řujících se na poskyto-
vání mobilní paliativní 
péče (mobilní hospic) 
(podpora činností, jejichž 
účelem je zmírnění utr-

pení a zachování kvality 
života pacienta, který trpí 
nevyléčitelnou nemocí)

Vymezení okruhu žada-
telů a lokalizace:

1. Za oprávněné žadatele o 
dotaci jsou považovány 
fyzické a právnické osoby 
realizující projekt na úze-
mí města nebo mimo jeho 
území s tím, že výstupy re-
alizovaného projektu musí 
být využity pro občany 
města Frýdku-Místku.

2. Žádost nemohou podávat 
politické strany a politic-
ká hnutí podle zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružo-
vání v politických stra-
nách a hnutích, v platném 
znění a příspěvkové orga-
nizace zřízené městem.

Podmínky pro předlože-
ní žádosti o dotaci

1. Žadatel předkládá 
žádost, kterou tvoří:

• Žádost o dotaci poskyt-
nutou z rozpočtu města 
(příloha č. 2 programu),

• Čestné prohlášení za 
účelem poskytnutí do-
tace z rozpočtu města 
(příloha č. 3 programu),

• prosté kopie dokladů o 
právní osobnosti a dokladu 
k oprávnění vykonávané 
činnosti (stanovy, statut, 
zřizovací listina, výpis 
z veřejných rejstříků apod.),

• prosté kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statu-
tárního orgánu, současně 
s dokladem osvědčujícím 
oprávnění statutárního or-
gánu jednat jménem osoby 
(podepisovat smlouvy),

• prosté kopie smlouvy o 
zřízení běžného účtu u 
bankovního ústavu,

• prosté kopie potvrzení o 
IČ, výpis z registru eko-
nomických subjektů,

• prostá kopie o registraci 
DPH.

• fyzické osoby předloží ak-
tuální výpis z veřejné části 
živnostenského rejstříku 
(vydává správní oddělení 

živnostenského úřadu),
• stručná informace o své 

činnosti a dosažených 
výsledcích (výroční 
zpráva, publicita).

2. V případě, že žadatel před-
kládá více žádostí o dotaci, 
budou tyto přílohy přiloženy 
k jedné z žádostí, v každé dal-
ší žádosti je pak nutné uvést, 
ke které z jednotlivých žádos-
tí byly přílohy doloženy.
3. Žádost o dotaci spolu se 
všemi vyplněnými přílo-
hami v jednom podepsa-
ném originále lze podat 
prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na tuto adresu:

Statutární město
 Frýdek-Místek

odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:

názvem příslušného vy-
hlášeného dotačního pro-
gramu, plným jménem 
(obchodní firmou nebo ná-
zvem) žadatele a adresou 
(sídlem), textem „Neotví-
rat – žádost o dotaci“.
Lhůta pro podávání žá-
dostí a kontaktní osoba

Lhůta pro podávání žá-
dostí je od 1. 10. 2015 do 
31. 10. 2015 včetně.
Byla-li žádost podána 
prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb, 
je lhůta zachována, byla-
-li v poslední den lhůty 
převzata zásilka s žádostí 
k poštovní přepravě.
Poskytování dotací v tom-
to programu administruje 
odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba
(administrátor): 

Věra Konečná, odbor sociál-
ních služeb, tel. 558 609 315, 
777 921 907, e-mail: konec-
na.vera@frydekmistek.cz   

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
informuje vlastníky kul-
turních památek, které se 
nacházejí na území MPZ 
Frýdek a MPZ Místek 
o možnosti požádat o finanční 
příspěvek z Programu regene-
race městských památkových 
rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2016.
Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které 
mají charakter památkové 
obnovy nemovitých kultur-
ních památek, tj. na zvýšené 
náklady spojené se zachová-
ním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova kon-
strukce střechy, obnova fa-
sády, v případě nutné výměny 
oken a dveří, které jsou pro-
kazatelně v havarijním stavu, 
lze akceptovat pouze tvarové 
a materiálové repliky). 
Příspěvek nelze použít 
na modernizaci objektů 
– např. zateplování, vy-
tápění, elektroinstalace, 
rozvody vody, kanalizaci, 
vzduchotechniku, zdravot-
ně technické instalace; mo-
dernizaci bytového fondu a 
zřizování nových bytových 
jednotek, nové typy oken a 
dveří (lze akceptovat pou-
ze výměny oken a dveří, 
pokud se nacházejí v hava-
rijním stavu, který vyluču-
je jejich opravu), zřizování 
obytných podkroví, nové 
vikýře atp.; úpravy veřej-
ných prostranství, úpravy 
komunikací, terénní úpra-
vy; parkové úpravy včetně 
ošetření zeleně; pořízení 
stavebně-historického, re-
staurátorského průzkumu, 
projektové dokumentace, 
stavební dozory atp.; a na 
kopie sochařských děl.

Pro podání žádosti je 
nutno splnit následující:

1. Objekt je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních 
památek ČR a nachází se 
na území MPZ Frýdek 

nebo MPZ Místek.
2. Obnova musí probí-

hat podle zákona číslo 
20/1987 Sb. o státní pa-
mátkové péči a zákona čís-
lo 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), všechny ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně při-
pravena tak, aby mohla 
být provedena v roce 2016.

4. Připravenost akce (vydá-
ní závazného stanoviska 
orgánu státní památkové 
péče a datum vydání sta-
vebního povolení nebo 
ohlášení stavebních úprav).

5. Akce obnovy většího roz-
sahu (s celkovými ročními 
náklady nad 1 milion Kč) 
musí být doložena propoč-
tem (odhadem nákladů), 
jinak nebude započtena. 

Dotazník Průzkum zájmu 
o přidělení finančních pro-
středků v rámci Programu 
regenerace městské MPZ 
na rok 2016 je možno vy-
zvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, od-
boru územního rozvoje a 
stavebního řádu, Radniční 
1148 (kancelář 410), dotaz-
ník je k dispozici rovněž 
na internetových strán-
kách města Frýdku-Míst-
ku. www.frydekmistek.cz 
(do vyhledávače zadejte 
„program regenerace“).
Informace poskytne Ing. 
arch. Monika Adámková, 
telefon 558 609 280.
Řádně vyplněný dotazník 
„Průzkum zájmu o přiděle-
ní finančních prostředků v 
rámci programu regenerace 
pro rok 2016“ odevzdejte 
osobně na odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu 
(kancelář číslo 409) Magis-
trátu města Frýdku-Míst-
ku, nebo zašlete na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek, nejpozději do 
pátku 16. 10. do 11 hodin.

Program regenerace městských 
památkových zón na rok 2016

Na Frýdeckém zám-
ku můžete od poloviny 
září zhlédnout vskutku 
světovou výstavu. Umění 
smaltu je umění práce s 
ohněm, barvami sypkými 
jako ten nejjemnější písek 
a plechem často nepoddaj-
ným a ostrým. Toto umění 
i přesto zůstává pro náš 
kraj jedno z typických. 

Už z dob Frýdlantských 
železáren, přes ostravské 
Vítkovice, se umělečtí 
smaltéři nevzdávali a snad 

každý z nás si pamatuje i 
smaltované nádobí. Míchá-
ní barev pro výsledný efekt 
se může zdát až alchymií. 
Jak úspěšně si smalt osvo-
jili domácí i světoví uměl-
ci, můžete posoudit sami. 
Smaltéři od Japonska přes 
Ukrajinu až po Spojené 
státy americké ukazují svá 
díla ve výstavních síních 
Frýdeckého zámku.

Historik Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek Petr Juřák 
se stal komisařem, ale 

především organizátorem 
8. mezinárodního trienále 
smaltu. Připravit, zorga-
nizovat a naplánovat vý-
stavu tohoto rozsahu trvá 
i několik let, Petr Juřák 
vše zvládl za jediný rok a 
veřejnost může vidět smalt 
nejen v evropském, ale 
díky němu i ve světovém 
měřítku. Na třicet smalté-
rů z celého světa navštíví 
nejen město Frýdek-Mís-
tek, ale i dílny smaltu ve 
Frýdlantě nad Ostravicí 
při odborné exkurzi v 
rámci semináře. 

Světové umění smaltu
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salonek
Mgr. Martin Žamboch: Místecké 

gymnázium v proudu dějin I. (120. vý-
ročí Gymnázia Petra Bezruče ve F-M)

VÝSTAVY:
Do 7. 10.

Výstava obrazů Tomáše Provazníka
Knihovna FM, pobočka Místek – 

výstavní prostory
Do 18.10.

Výstava „KIWANIS PANENEK“ 
Knihovna FM, pobočka Místek – 

oddělení pro děti a mládež
Do 16.10.

Výstava – Týden chudoby
Knihovna FM, pobočka Místek – 

výstava na schodišti

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO
Ne 4. 10. v 19.00

Postavení mimo hru
Zoltán Egressy 

předplatitelská skupina A
Divadlo Radka Brzobohatého

Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce 
k jedné ženě. Horká novinka současné-
ho maďarského autora se odehrává ve 
fotbalové šatně během ligového zápasu, 
kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale 
především lidmi, kteří si spolu s dresy, 
píšťalkou či kartami přinášejí také vlast-
ní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy 
ještě směšnější a absurdnější než samo 
fotbalové šílenství... Skrze fotbal se autor 
snažil s lehkou melancholií, a přitom i s 
notnou dávkou sarkastického humoru, 
popsat divákům svět, ve kterém každý 
„kope do toho svého míče“.

Út 6. 10. v 19.00 
Můj romantický příběh

D. C. Jackson 
předplatitelská skupina C

Divadlo Petra Bezruče
singles groteska / jmenuju se Tom / je 
mi přes třicet / na večírku jsem se nalil a 
pak se s ní vyspal / ani se mi moc nelíbí 
/ a je tu problém... / jmenuju se Amy / je 
mi přes třicet / na večírku jsem se opila 
a pak se s ním vyspala / ani se mi moc 
nelíbí / a je tu problém... / ...nebo ne?
Tereza Vilišová získala za roli Amy Cenu 
Alfréda Radoka a Cenu Thálie, inscena-
ce získala Cenu Marka Ravenhilla udě-
lovanou za nejlepší tuzemskou inscenaci 
nového dramatického textu a titul Kome-
die roku na 15. ročníku GRAND festiva-
lu smíchu, kde získala také Cenu odborné 
poroty, Cenu studentské poroty a Cenu za 
nejlepší ženský herecký výkon pro Tere-
zu Vilišovou.

St 28. 10. v 19.00
Ani spolu, ani bez sebe

předplatitelská skupina B
Divadlo Kalich

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

KONCERTY
Čt 8. 10. v 19.00 

Vlasta Redl s kapelou/koncert 
Vlasta Redl je moravský zpěvák, textař, 
skladatel a multiinstrumentalista (hraje 
na kytaru, klávesy, piano, mandolínu, 
tamburínu a další nástroje). Ve své tvor-
bě dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, 
folk a lidovou hudbu. Píše také scénic-
kou hudbu a produkuje, podílel se na 
téměř 60 albech.

KOREJSKÉ DNY
Po 12. – So 17. 10.

Korejské dny ve Frýdku-Místku
Česko-korejská společnost ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Korejské republiky v 
zastoupení pana konzula Yoon Jong-su-

KLUB MAMiNeK BrOUčCi

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
28. 10. ZAVŘENO – STáTNí SVáTEK

Nově v pravidelném programu:
Hudební hrátky s děťátky – každou 

středu v měsíci.
Kontakt a rezervace: MgA. Lenka 

Troszková, tel: 604 465 863
Pololetní blok 18 lekcí/1530 Kč

Ve středy bude herna rezervována pouze 
pro program Hudební hrátky s děťátky, 

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

6. 10. AGILITY 
HRAJEME SI S PEJSKEM

Zveme vás na hravé dopoledne s pej-
skem a ukázkou agility. Akci zajišťuje 
Mgr. Eva Svobodová – Agility Life Sty-
le Frýdek-Místek. Příspěvek na pejska 
je 30 Kč za dítě. Začínáme v 10 hodin.
13. 10. EXKURZE DO MARLENKY
Srdečně vás zveme na exkurzi do Mar-
lenky v Lískovci. Sraz před budovou 
Marlenky v 10.15 hodin. Rezervace a 
platba 70 Kč za osobu v Klubu mami-
nek Broučci do 9. 10. Exkurze pouze 
po předchozí rezervaci!

20. 10. POHÁDKA O ČERVENÉ 
KARKULCE

V úterý vám zahrajeme pohádku O 
Červené Karkulce. Začátek v 10 hodin.

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

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
čímž garantujeme nejvyšší kvalitu 

nabízených služeb!

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (klasic-

ké i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
19. 10. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
22. 10. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

26. 10. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 16.00, Čtvrtek – 16.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – M ANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění nespa-
vých a hyperaktivních dětí). Pod vede-
ním 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.

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 

5. – 6. 10. Podzimní tvoření z přírodnin
16. 10. Dobrodružná výprava do mís-
teckého lesa  (jen za příznivého počasí)

22. 10. Drakiáda
27. 10.  Sportovní pětiboj

28. 10.  Státní svátek – ZAVŘENO
29. – 30. 10.  Spaní v klubovně

- program bude upřesněn
Každou středu je konzultační den – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. Podrobnější program na 
každý den najdete na webových strán-
kách: www.charitafm.cz

DiVADLO čTyřLíSTeK

PRO DĚTI
Sobota 10. října v 15 hodin

O ztraceném míči
Loutková pohádka o tom, jak se Mí-
ček nechá zlákat drakem k projížďce 

na ocase. Pro děti od 3 let – hraje 
Divadélko Jednadvě Frýdek-Místek, 

vstupné 30 Kč.
Sobota 24. října v 15 hodin

Svatopluk Nejedlý
Výr a holubice

Loutková pohádka s Kašpárkem o zlém 
sultánovi a princezně Sulejce, kterou 
chce získat pomocí kouzel a čar. Pro 

děti od 3 let – hraje Divadlo u Ostravice 
(DUO) Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

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

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
5. – 10.10. – Celá Knihovna FM

Týden knihoven – 19. ročník (čtení, hry, 
výtvarné dílny pro děti i dospělé, zvý-
hodněné registrace i malá překvapení)

5. 10., 12.00–16.00
Frýdek, Jiráskova 506, oddělení pro 

děti a mládež
Výtvarná dílna – výroba podzimních 

lampiček
6. 10., 18.00

Místek, Hlavní 112, Modrý salonek
Cestovatelská přednáška – Mag-

daléna Radostová USA – Jak se fotí 
chipmunkové?

6. 10., 12.00 – 17.00
Slezská (11. ZŠ, J. z Poděbrad)

Výtvarná dílna pro děti i dospělé
9. 10., 10.00 – 11.00

pobočka Místek Hlavní 111,
oddělení pro děti a mládež

ČÍTÁRNA – páteční dopolední čtení 
pro menší děti (3-6 let od 10 do 11 

hodin) s výtvarnou částí 
12. 10., 17.00

Místek, Hlavní 112, Modrý salonek
Jak skoncovat s bezdomovectvím 
– přednáška Štěpána Ripky, Ph.D. 
pořádaná v rámci Týdne chudoby

14. 10., 16.00
Místek, Hlavní 112, Modrý salonek

Korejské dny 2015 - Korea v knihovně 
Interaktivní prezentace Nakladatel-
ství FRAUS nové online publikace o 
Koreji: „Máme toho společného víc, 
než si myslíte – Korea: země hledící 

do budoucnosti“
20. 10., 16.00

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

přednášky o umění
22. 10., 18.00

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý 

ka nás vzhledem k velké spokojenosti ze 
spolupráce v roce 2014 oslovila i letos s 
nabídkou spolupořádání Korejských dnů 
v Moravskoslezském regionu 2015, které 
se uskuteční od 10. do 18. října. Po do-
mluvě s hlavním partnerem – společností 
Hyundai Motor Manufacturing Czech, 
s.r.o. – došlo ke změně: hlavním pořá-
dajícím městem již nebude Ostrava, ale 
zapojí se i další města z kraje.

ZÁBAVNÝ POŘAD
St 21. 10. v 19.00

Halina Pawlowská „Chuť do života“
zábavný pořad

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

PRO DĚTI
Ne 4. 10. v 15.00

O dvanácti měsíčkách
Divadlo Malá scéna

Pohádka pro děti od 3 let O dvanácti 
měsíčkách vyšla z pera Boženy Němco-
vé a patří k nesmrtelným dílům našich 
klasiků. Jednoduchý příběh, kde zlá 

macecha a sestra Johana vyhání hodnou 
Marušku do sněhem zasypaných hor 

pro fialky, jahody a jablka, je obohace-
ný postavou chudého zvoníka Ondřeje 

a Jakuba, bohatého syna statkáře. V 
pohádce se objeví i zvířátka (myšky, za-
jíček, veverka a ptáčci), která doprovází 

Marušku na strastiplné cestě, končící 
vysoko v horách, kde se setká s dvanác-

ti měsíčky. Inscenace, plná písniček, 
kouzel, světelných a zvukových efektů 

určitě okouzlí nejen malé diváky. 
Vstupné 60 Kč.

Ne 11. 10. v 15.00
Jak se Kuba naučil bát

Divadlo Lampa
Veselá činoherní pohádka pro děti od 3 let.

Vstupné: 60 Kč.
Ne 18. 10. v 15.00 Kašpárek a ježibaba

Divadlo V batohu
Veselá loutková pohádka pro děti od 3 let.

Vstupné: 60 Kč.
Ne 25. 10. v 15.00 Nedělní pohádka

Vstupné: 60 Kč.
VÝSTAVY

Výstava výtvarných prací studentů 
gymnázia

Studenti gymnázia Petra Bezruče
Jak vnímáme historii, současný svět a 
jaký bychom chtěli mít ten budoucí? 
O čem přemýšlíme, co prožíváme, co 
pozorujeme, co nás zajímá? Jací jsme? 
Takové otázky si kladou studenti Gym-
názia Petra Bezruče v hodinách este-

tické výchovy. A jejich výtvarné práce 
realizované v různých výtvarných 

technikách pak odrážejí cestu k hledání 
odpovědí na ně... Vernisáž výstavy: 7. 

10., 18.00, foyer Nové scény Vlast
KINO:

So 3. 10. v 19.00
Cesta vzhůru

Po 5. 10. v 19.00
Takovej barevnej vocas letící komety

St 7. 10. v 10.00
Domácí péče

St 7. 10. v 19.00
RYTMUS sídliskový sen

Pá 9. 10. v 9.30
Za kamarády z televize 7
Pá 9. – Ne 11. 10. v 17.00

Pan
Pá 9. – Ne 11. 10. v 19.00

Wilsonov
So 10. 10. v 15.00
Konečně doma

Po 12. 10. v 19.00
Mládí

Út 13. 10. v 19.00
Projekce v rámci projektu: Týden 

chudoby 
Láska v hrobě

Ne 18. 10. v 17.00
Mimoni

Ne 18. 10. v 19.00
Legendy zločinu
Út 20. 10. v 19.00

Muž na laně
St 21. 10. v 10.00

Daleko od hlučícího davu
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Jedná se o provokativní a vyzývavý ta-
neční styl určený pro ženy. Světovým 
fenoménem se stal díky slavným ame-
rickým zpěvačkám, jako je Beyonce 
nebo Shakira. Ideální pro formování 
celého těla. Certifikovaná lektorka od 
Anet Antošové – Denisa Pavelová.
DANCEHALL: ÚT od 18.00. Jedná 
se o atraktivní taneční styl pocháze-
jící z Jamajky, kde se zapojují pohyby 
pánví a boků. Tento taneční styl má 
relaxační účinky, kde spálíte i pár ka-
lorií. Kurz je určen pro všechny věkové 
kategorie. Dynamická a příjemná lek-
torka Radka Lišková.

PeNZiON HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: marketing@penzionhrad.cz

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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 tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní 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 prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu zejmé-
na v důsledku sedavé práce a jednostranné-
ho zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední 
věk, senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JUNÁK – čeSKý SKAUT, Z.S.

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

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

Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,

rpridal@gmail.com, tel.: 
604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

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

Ne 11. 10. v 18.00, Kostel Všech svatých
Transitus Irregularis

předplatitelská skupina Cyklus Čtvero 
ročních období 2015–2016

Jazzbarokní seskupení Transitus Ir-
regularis navázalo počátkem nového 
roku 2014 na úspěšný projekt zhudeb-
něných básní Bohuslava Reynka, které 
vyšly v nakladatelství Petrkov jako hu-
debně literární a výtvarná publikace. 
Během roku 2014 vzniká nový projekt 
ve stejném formátu. Zhudebněné básně 
Ivana Wernische. V návaznosti na na-
hrávací a publikační práci bude projekt 
provázet série koncertů věnovaných 
této tvorbě. Na koncertech můžou 
příznivci Transitu Irregularis očeká-
vat podstatnou část wernischovského 
programu. Stejně tak uslyší i novější 
hudební produkci skupiny.

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

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

PRO DĚTI:
So 31. 10. v 15.00

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

KURZY
Arteterapie

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxa-
ce? A zároveň byste se chtěli o sobě něco 
dozvědět? Toužíte po sebepoznání a se-
bevyjádření? Arteterapeutická setkání by 
mohla být pro vás to pravé…! Výtvarný 
projev je pro člověka přirozeným pro-
středkem vyjadřování vlastních pocitů, 
postojů ke světu i k sobě samému, je i 
prostředkem sebepoznání a komunikace.
Kdy: Každý čtvrtek, 17.45–19.15
Cena: 8 lekcí/600 Kč
Jednorázové vstupné: 85 Kč

Další informace ke kurzu Nikol Kociá-
nová, 773 788 652.

TANEC
So 10. 10. a 31. 10. v 19.00, Národní dům

Tančírna
Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů i nové kurzisty. Přijďte si zatančit! 
Vstup ve společenském oděvu. Vstup-
né: 80 Kč účastníci tanečních kurzů po 
předložení průkazu, 100 Kč ostatní.
120. výročí Gymnázia Petra Bezruče
Út 13. 10. v 10.00, Náměstí Svobody

Happening/Koncert
Prezentace studentů Gymnázia Petra 
Bezruče k oslavě 120. výročí založení 
školy. Vstup zdarma!

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

Prezentace studentů Gymnázia Petra 
Bezruče k oslavě 120. výročí založení 
školy. Vstupné: 100 Kč
Čt 22. 10. v 18.00, Městská knihovna 

Místek, Modrý salónek
Přednáška

Mgr. Martin Žamboch: „Místecké 
gymnázium v proudu dějin I., Za časů 
císaře Františka Josefa I., první repub-
liky a protektorátu“. Vstup zdarma!
Čt 1. – So 31. 10., Nová scéna Vlast – foyer

Výstava
Výtvarné práce studentů Gymná-
zia Petra Bezruče. Vernisáž: St 7. 10. 
18.00. Vstup zdarma!

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

Výstava
„Život Gymnázia Petra Bezruče“ – 
fotografie Gymnázia Petra Bezruče z 
historie i současnosti. Vstup zdarma!

VÝSTAVY:
Beskydské Veseléto 2015

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

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
„Plakát“

Studenti 3. ročníku SŠ INFOTECH
Výstava plakátů, prací studentů Střední 
školy informačních technologií oboru 
Počítačová grafika na téma koncert, hud-
ba, kterou poslouchám, zároveň pozvání 
na tuto kapelu nebo konkrétní muzikan-
ty. V rámci výuky, zpracování zvolené-
ho tématu v grafických programech, jak 
technicky, typograficky, tak i výtvarně.
Virtuální výstavy jsou k vidění na 
webové adrese vystavy.kulturafm.cz a 
fyzicky pak v Galerijním autobuse.

MUZeUM BeSKyD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 10.00 – 17.00

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘíRODA A LIDÉ
ZáMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIáNSKÉ POUTNí MíSTO
FRÝDEK A MíSTEK

PAMáTNíK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

8. mezinárodní trienále smaltu
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vyhlá-

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 hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

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 
připojením. Naším hlavním zaměře-
ním je STREET DANCE, dále pak 
nabízíme kurzy LATINY a SALSY, 
FLAMENCA, TWERKU a DANCE-
HALLU. Výuku tance vedou místní 
lektoři, ale také špičky taneční scény z 
Ostravy. Taneční studio působí na trhu 
již 10 let a za tuto dobu se pyšní hned 
několika úspěchy. Mezi ty největší pa-
tří 1. místo na mezinárodní soutěži v 
Německu – titul Mistra světa ve street 
dance formacích a v rámci národních 
soutěží Taneční skupina roku a Czech 
Dance Organization – titul Mistr Mo-
ravskoslezského kraje, Vicemistr Mo-
ravy a 2. Vicemistr České republiky v 
juniorských a dospělých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ, 
kurzy jsou rozděleny zvlášť pro děti (5-
11 let), juniory (12-15 let) a dospělé (15 
let a více), pro začátečníky i pokročilé. 
Pro tanečníky s min. ročními zkuše-
nostmi nabízíme taneční skupiny, kte-
ré se každoročně připravují na taneční 
soutěže, jako jsou Czech Dance Orga-
nization, Taneční skupina roku a další.
NOVINKA! FLAMENCO: ČT od 
18.00. Pod vedením trojnásobné ví-
tězky mezinárodní soutěže ve flamen-
covém tanci FLAMENCOPA Plzeň 
a FLAMENCO Chequia. Flamenco 
je velice osobním tancem, skrze něj 
můžeme vypovídat samy o sobě, sdí-
let, poznávat a rozvíjet samy sebe. Pro 
dámy všech věkových kategorií. Kurz 
je určen pro jednotlivce, nemusíte tak 
hledat partnera.
LATINA DANCE A SALSA: ČT od 
17.00. Zavedený a oblíbený kurz ve 
studiu pro ženy. Choreografie a kroko-
vé variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samo-
statně, bez partnera. Směs nádherných 
podmanivých tanců. Pro všechny 
věkové kategorie. Lektorem je Denis 
Výkruta, který dosáhl na nejvyšší me-
zinárodní třídy v tomto druhu tance.
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
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silo v letošním roce již 8. mezinárodní 
trienále smaltu. V tomto ročníku se muze-
um vrátilo k původní myšlence prezento-
vat různorodost uměleckého smaltérství 
nejen v České republice, ale také v Evro-
pě a ve světě. Na trienále jsou vystaveny 
práce zkušených smaltérů i výtvarníků 
stojících na počátku své umělecké dráhy. 
DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU
FOTOGRAFIE ZDEŇKA THOMY

Tibet, kouzelné slůvko, jež v naší hlavě 
roztočí kolotoč nejrůznějších představ. 
Země velehor, věčného ledu a sněhu, 
pustých náhorních plání, tajemných 
klášterů a osobitých, zvláštních lidí. Tam 
někde, ztraceno vysoko v horách, v pře-
krásném údolí, leží bájné Šangri-la, mís-
to věčného tichého štěstí. Výstava foto-
grafií Zdeňka Thomy je výsledkem šesti 
dlouhodobých cest Zdeňka Thomy do 
himálajské oblasti v letech 1991 až 1998.

Obrázky na skle malované
Podmalby na skle ze sbírky Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek a Ostravského 
muzea a práce žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy ve Frýdku-
-Místku. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
22. října v 17 hodin.

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

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Mykologická poradna pro všechny hou-
baře, amatérské mykology a milovníky 
přírody. Odborník Ing. Jiří Lederer vám 
bude k dispozici vždy v pondělí od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v Langově 
domě, v sídle přírodovědného úseku Mu-
zea Beskyd Frýdek-Místek. Mykologická 
poradna bude probíhat až do konce října.

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nově 
v letošním roce otevírá botanicko-bryo-
logickou poradnu v Langově domě, sídle 
přírodovědného úseku muzea. Botanic-
ko-bryologická poradna se bude zabývat 
planě rostoucími druhy cévnatých rostlin 
(nevztahuje se na zahradnické výpěstky 
a zplanělé druhy ze zahrádek) a mecho-
rostů. Poradí vám botanička Ing. Petra 
Juřáková a bryoložka Mgr. Jana Tkáčiko-
vá, vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00 hodin. Botanicko-bryolo-
gická poradna bude probíhat až do konce 
října a doplňuje unikátní projekt našeho 
muzea v rámci České republiky – mož-
nost využít spojené botanické, bryologic-
ké a mykologické poradenství na jednom 
místě. Dotazy i fotografie rostlin a me-
chorostů je možno zaslat také na e-mail: 
petra.jurakova@muzeumbeskyd.com; 
jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU: 
Výzva

Pro připravované výstavy hledáme před-
měty spojené s tématikou zabíjačky/
řeznictví a cukrářství/pekařství. Bude-
me rádi za fotografie, dobové kuchařky, 
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
Neděle 4. října v 16.00 v Rytířském sále

Promítání filmu Causa Carnivora
V rámci Mezinárodního dne zvířat vás 
zveme na moravskoslezskou premiéru 
dokumentárního filmu Causa Carnivora 
aneb jak se daří vlkům a dalším šelmám 
návrat do české krajiny? Po projekci 
proběhne beseda s autorem a režisérem 
filmu Janem Svatošem, odborníkem na 
velké šelmy Miroslavem Kutalem z Hnutí 
DUHA a s Martinem Matim, členem mys-
liveckého sdružení. „Kdysi potřeboval být 
před divokou zvěří chráněn člověk, dnes 
jsou to šelmy, které potřebují být chráněny 
lidmi…“ VSTUP ZDARMA!
Čtvrtek 8. října v 16.30 v Zeleném domě

Zmizelý duch frýdeckých a místec-
kých restaurací a hospod

Před sto lety bylo v Místku 24 a ve Frýd-

ku 23 hostinců. Přednáška přiblíží řadu 
hostinců a restaurací, z nichž některé již 
dávno zanikly. Např. Altmannova ha-
renda, hospoda Bykovňa, Kikka, hotel 
Blatan, hotel Johann Hrachowetz, Pivo-
varská hospoda, Zámecká hospoda, Ro-
delbahn, Jandova hospoda a další.
Středa 14. října v 16.00 v Zámeckém klubu

Houby v údolí Bílé Ostravice
V roce 2014 byl prováděn mykofloris-
tický průzkum v údolí Bílé Ostravice. 
Byla zde nalezena, kromě množství 
běžných i méně běžných, i řada vzác-
ných a zajímavých druhů hub. Před-
náška seznámí posluchače slovem i ob-
razem o zajímavých a pozoruhodných 
nálezech z tohoto území.

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

a Nuova 500 
Před osmdesáti lety se zrodil legendární 
Fiat Topolino, ve své době nejmenší séri-
ově vyráběný automobil na světě. Na To-
polino v letech 1957–1975 navázal jeden 
z nejúspěšnějších modelů Fiatu – Nuova 
500. Přednášku doplní výstava dobo-
vých fotografií, prospektů a modelů.

BerKANA – CeNTrUM ZDrAVí, 
eNerGie A ViTALiTy

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

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

Mohendžodáro – tantrická jóga pro 
ženy, kurz – zahájení 

17. 10., 9.00–17.20 
Pozitivní myšlení v praxi, kurz – 

zahájení 
7. 10., 16.15–17.15 

Oshovy dynamické meditace
9. 10., 18.00–20.00 

Spontánní tanec Rozlety 
23. 10., 18.00–20.00 

Emoce a jejich důležité místo
v našem životě, přednáška 

19. 10., 18.45 
Snižování nadváhy – terapeutická 

jóga, kurz 
Úterky 15.30–17.20 

Terapeutická jóga, kurz 
Úterky 17.15–18.45 
Čtvrtky 17.45–19.15 

Zvuková relaxace s dešťovými sloupy 
6. 10., 19.00–20.15 

Noční Intu Satsang – Meditace, Intu 
hry, Muzikoterapie 

16. 10., 17.00–22.00–9.00

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(so) 3. 10. od 20 h. – MONTY 

Koncert nepřehlédnutelné osobnosti 
současného folku, která vás zahrne pl-
notučnými tóny z vinic pod Pálavou. 
Monty alias „tlustý pán“, jak se sám 

nazývá, občas koncertuje s personami 
jako Vlasta Redl, Tomáš Klus, Arnošt 
Frauenberg či Milan Šáma, a to buď 
sám, nebo se svou kapelou Nekapela. 

(st) 7. 10. od 18 h. – V-klub FM &. 
Stanislav Gorný

Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků začne v 17 h. 
Od 18 h. veřejná prezentace děl frýdec-
ko-místeckého řezbáře Stanislava Gor-
ného formou jednorázové minivýstavy 
a projekce fotografií. Vstup zdarma i 
pro nečleny V-klubu. 
(čt) 29. 10. od 19h – Folk &. Country 

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

KULTUrNí DŮM FrýDeK

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 16. 10. od 14 hodin

3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY HUDBY, 
TANCE A ZPĚVU SENIORŮ

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

sobota 24. 10. od 9 hodin 
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ 

SEMINÁŘ
Pořádá KSČM, vystoupí prof. Krejčí, 

prof. Keller, JUDr. V. Filip a další.

ŠKOLA JóGy KArAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imu-
nity, harmonizace a pozitivní ovliv-
ňování fyzické, psychické, a duševní 
stránky osobnosti, zpomalování stárnu-
tí a mnohé další v pravidelných, meto-
dicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější pránájá-
my – ovládání dechu a soboru energií, po-
zitivní ovlivňování mysli, techniky zlep-
šení koncentrace, statická a dynamická 

meditace, PSYCHOHYGIENA-RELA-
XAČNí TECHNIKY, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, SENIOŘI, HA-
THAJÓGA SE SAUNOU, DYNAMIC-
KÉ MEDITACE – dle rozvrhu kurzů, 
který najdete aktuálně na našich webo-
vých stránkách. Zkvalitňování života jak 
po stránce fyzické, psychické i duševní, 
poznatky, které vám předáváme na zá-
kladě více než šedesátiletých zkušeností 
vůdčí osobnosti naší školy Zdeňka Šebes-
ty i dalších osobností.

Připravujeme:
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ
VLASTNÍHO ŽIVOTA – víkendový 

seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA

VLASTNÍHO NITRA vík. seminář
Více informací na www.joga-karakal.cz.

rOZeKVíTeK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budo-

va VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 

připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. Děti pracují s pomůc-

kami podle své svobodné volby, učí se 
samostatnosti, soustředění, trpěli-

vosti, toleranci, respektu i spolupráci 
s dalšími dětmi. Program školky je 

také zaměřen na hudební a výtvarnou 
činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek od 7.00 do 17.00 hodin.

Montessori pracovna pro rodiče s 
dětmi od 1,5 do 3 let

V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-

zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Děti se učí soustředěné 

práci. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, rozvíjíme 

s dětmi smyslové vnímání, jemnou i 
hrubou motoriku, řečové, hudební i 
výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí a 
dospělých, rozvíjet komunikaci, své 

sociální kontakty a dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 

12.00 hodin

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

SOBOTA 3. 10. BASS INVASION
STOUN DJS A SPECIAL GUEST, DNB 
PáRTY 
PÁTEK 9. 10. KACZI & ACOUSTIC 
IRISH
KATKA KOULáKOVá SE SVOU 
KAPELOU A KLASICKÉ IRSKÉ 
RYTMY, START: 19.00 
SOBOTA 10. 10. ROCKOTÉKA
DJ ESTET A OPĚT POŘáDNá 
ROCKOŠKA V NOVÉM STOUNU 
PÁTEK 16. 10. DOGA 
CHCETE POŘáDNOU NáLOŽ 
ROCKOVÉ HUDBY? STAVTE SE DO 
STOUNU, DOGA VŠE OSTATNí ZA-
ŘíDí, SUPPORT: KOMUNáL 
SOBOTA 17. 10. NO!SE: FORBID-
DEN SOCIETY! 
DALŠí Z LEGENDáRNíCH DNB 
MEJDANŮ A JAKO HEADLINER 
HLAVNí PŘEDSTAVITEL FORBIDDEN 
SOCIETY LABELU, KTERÝ UŽ DáV-
NO PŘESáHL HRANICE NAŠí ZEMĚ! 
PÁTEK 23. 10. MAJK SPIRIT 
PO BLESKOVĚ VYPRODANÉM SO-
BOTNíM KONCERTU JSME PRO VáS 

PŘIPRAVILI I DRUHÝ KONCERT, 
ABY SE DOSTALO NA VŠECHNY. 
ZAČáTEK KONCERTU V 21.00 HODIN 
*PŘEDPRODEJ* BESKYDSKÉ INFOR-
MAČNí CENTRUM, EVENTIM.CZ 
SOBOTA 24. 10. MAJK SPIRIT – 
VYPRODÁNO 
JEDNODUŠE NEJLEPŠí RAPPER 
ČESKOSLOVENSKA PŘIJEDE 
PŘEDSTAVIT SVOU NOVOU DESKU, 
SUPPORT: BENOX A TAKT – KŘEST 
CD ZLATO.
ÚTERÝ 27. 10. SVÁTEČNÍ HITY ZE 
ZÁHROBÍ 
DJ KAMIL TO ROZJEDE S TĚMI 
NEJLEPŠíMI HITY VŠECH DOB! Zí-
TRA JE SVáTEK 
PÁTEK 30. 10. VLOŽTE KOČKU & 
KAMILOVINY 
JEDNA Z NEJORIGINáLNĚJŠíCH 
KAPEL A JAKO AFTER TY NEJLEP-
Ší TENEČNí HITY VŠECH DOB
SOBOTA 31. 10. MYDYRABYCAD 
ELETROSWINGOVá KAPELA, KTE-
Rá UŽ DáVNO PŘESáHLA HRANI-
CE NAŠí ZEMĚ

HUDeBNí KLUB STOUN
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Jazyková škola GOOD MORNING 
ANGLIČTINA-NĚMČINA

tel.: 605 319 547
www.goodmorning.cz

Výstava okrasného 
a exotického ptactva
Český svaz chovatelů, 
základní specializovaná 
organizace chovatelů 
okrasného a exotického 
ptactva, ZO ČCH Frýdek 1, 
pořádá ve dnech 22. až 25. 
října výstavu, která se koná 
v historickém, měšťanském 
domě ve Frýdku-Místku, na 
Zámeckém nám. č.p. 1251.

    VÝHODNÁ KOUPĚ 
 Dražba secesní vily ve  
              Frýdku  

      v klidné části města,  
   s rozlehlou zahradou 

     a výhledem na Beskydy 

        JIŽ 20. 10. 2015 
     TEL: 734 730 178 
   Prohlídku lze sjednat 
 WWW.KOCINEC.EU & WWW.EXDRAZBY.CZ  
  

 

  

Moštárna Skalice - 3 Kč/litr
moštu, tel.: 601 390 266

Úspěšné minikurzy foto-
grafování, které odstarto-
valo v minulém roce Bes-
kydské informační centrum 
Frýdek-Místek, p. o., pokra-
čují i letos na podzim. Ob-
jevte proto společně s námi 
kouzlo fotografování. 

Fotograf seznámí ve dvou 
kurzech účastníky se základ-
ní manipulací s fotoaparátem 
a následně se vydá společně 
s účastníky do terénu, aby 
naučil přítomné fotografovat 
přírodu, architekturu nebo 
krásné a nevšední zákoutí 
města. Průběžně bude dávat 
také praktické rady a zasvě-
covat do tajů tvorby snímku 
určitého objektu či přírody. 
Po ukončení kurzu budou 
mít účastníci možnost zaslat 
fotografi e k vyhodnocení, 
kdy následně fotograf dopo-
ručí tipy pro jejich případnou 
lepší kvalitu. 
Zúčastnit se můžete těchto 

minikurzů:
neděle 4. 10. – Beskydy ob-
jektivem aneb Foťte jinak, 
foťte lépe, sraz v Malenovi-

cích u Obecního domu v 9 h.
neděle 11. 10. – Frýdek-
-Místek objektivem aneb 
Foťte jinak, foťte lépe, sraz 
ve Frýdku-Místku na Zá-
meckém náměstí v 9 hodin.
Nutné objednat a zaplatit 
předem! Cena 200 Kč/oso-
ba, možno uhradit v Beskyd-
ském informačním centru na 
náměstí Svobody 6 v Místku.

Akce je určena začínajícím 
a mírně pokročilým fotogra-
fům. Doba trvání minikurzu 
je 5 hodin. V případě nepříz-
nivého počasí se akce nekoná, 
peníze budou poté vráceny 
v místě rezervace kurzu.

Pravidla účasti
Akce je určena pro 

všechny začínající fotogra-
fy ve věku od 12 do 99 let. 
Děti do 16 let se můžou zú-
častnit jen v doprovodu do-
spělé osoby. Akce se účastní 
každý na vlastní nebezpečí. 
Každý účastník musí mít 
svůj vlastní fotoaparát. Ve-
likost skupiny bude max. 
10 osob na 1 fotografa. Více 
informací – BIC.

Objevte kouzlo podzimní přírody 
a zákoutí města objektivem


