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Zářijové zasedání za-
stupitelstva Frýdku-Míst-
ku bylo plné obstrukcí 
a v odpoledních hodinách 
muselo být primátorem 
Michalem Pobuckým 
ukončeno, protože v lavi-
cích nebyla nadpoloviční 
většina zastupitelů nutná 
pro další jednání.

Hnutí Naše Město totiž 
těsně před zasedáním vy-
povědělo koaliční smlouvu, 
a tak v úvodu jednání zastu-
pitel Boleslav Otipka (Hnutí 
ANO) požadoval zařadit 
do programu body směřu-
jící k odvolání primátora, 
jeho náměstků, celé rady 
města a předsedy kontrolní-
ho výboru. Zastupitelé bod 
do programu zařadili.

Nejprve však následova-
ly předem avizované pre-
zentace o realizaci sanace 
skládky Skatulův Hliník 
a o postupu v projektování 
modernizace Kina Petra 

Bezruče. Poté se mělo při-
stoupit k hlasování ohledně 
personálních bodů předlo-
žených Hnutím ANO, jenže 
v té době již chyběly v sále 
dva hlasy KSČM původně 
podporující další rošádu 
na frýdecko-místecké rad-
nici. Proto následovala série 
dvacetiminutových pře-
stávek určených na poradu 
klubů Hnutí ANO a Naše 
Město, ale zástupci těchto 
dvou hnutí se do lavic ani 
po hodinové pauze nakonec 
nevrátili a primátor byl pro-
to nucen v 15.25 hodin jed-
nání zastupitelstva ukončit 
pro neusnášeníschopnost. 

„Celkem mě to mrzí, 
protože dneska na progra-
mu byla spousta materiálů 
důležitých pro chod města, 
jako je změna územního 
plánu, jako jsou finance 
města, rozpočet, investiční 
akce, dotace pro společnost 
Sportplex vzhledem k ho-

V rámci Festivalu part-
nerských měst přivítalo 
vedení radnice jako první 
delegaci ze Žiliny, která 
je nejlepším příkladem 
vzájemné inspirace. Frý-
dek-Místek čerpá zkuše-
nosti z žilinského doprav-
ního podniku a Žilina si 
osvojila projekt MHD 
zdarma, který již apli-
kuje prozatím na starší 

občany, žáky a studenty.
„Tři kategorie jsme už 

odhlasovali, máme snahu 
prosadit MHD zdarma pro 
všechny, ale ne všichni to be-
rou jakou součást udržitelné 
mobility v našem městě. 
Musíme ale motivovat lidi 
přesednout z aut do jiných 
dopravních prostředků, do-
pravní situace v Žilině není 
dobrá,“ informovali vedoucí 

odboru dopravy Peter Rolko 
a vedoucí oddělení mobility 
Ľuboš Slebodník.

„Uvidíte, jak se vám to 
bude vyvíjet. Bude se vám 
lépe argumentovat na kon-
krétních číslech. My jsme 
projekt rozšířili i na další 
obce, odkud jezdí k nám 
lidé do práce, poskytli jsme 
jim alternativu k dojíždění 
automobilem, které je na-
jednou pro ně dražší, a do-
cela to funguje,“ sdělil slo-
venským partnerům Karel 
Deutscher.

Obě strany se shodly, že 
geografická a jazyková ba-
riéra je mizivá, a tudíž nic 
nebrání další spolupráci 
na společných konkrétních 
projektech, které již v mi-
nulosti v rámci evropských 
dotací úspěšně proběhly. 
 (pp)

slovo primátora
Vážení občané,
začátek září je neodmyslitelně spojen se zahájením škol-

ních povinností, takže bych chtěl v úvodu popřát všem, 
kterých se týkají, aby je zvládali co nejlépe. Na základních 
školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-
-Místek, je čeká podnětné prostředí a kvalitní podmínky 
pro výuku, krajské střední školy se pak snaží na získané 
vědomosti dětí adekvátně navázat. Je na místě poděkovat 
všem učitelům za nelehkou práci, kterou odvádějí pro spo-
lečnost, a apelovat na rodiče, aby jim byli ve vzdělávacím 
procesu co nejvíce nápomocni. U prvňáčků, kteří si zaži-
li svůj velký den, je tato rodičovská podpora zřejmá, ale 
musíme si přát, aby vydržela co nejdéle, než děti přijmou 
vzdělávání jako nezbytnou součást života, který v dnešní 
překotné době rozhodně není jednoduchý.

Dramatické události na zastupitelstvu nechci komento-
vat, protože ještě budou mít svůj vývoj, raději ještě vzpo-
menu poklidný a povedený Festival partnerských měst 
z 9. září, v rámci kterého jsme si vyměnili zkušenosti se 
zahraničními partnery a ocenili tři místní občany Cenou 
statutárního města Frýdek-Místek.  Michal Pobucký

6. ZŠ: Primátor popřál paní učitelce hodné žáky.

Zasedání zastupitelstva provázely obstrukce

PRÁZDNÉ LAVICE: Patová situace.  Foto: Petr Pavelka

PŘIJETÍ DELEGACÍ: S Žilinskými o dopravě. 
 Foto: Petr Pavelka

Žilinští se zajímali o MHD zdarma

kejové sezoně a tak dále,“ 
konstatoval primátor Michal 
Pobucký. Ten měl povinnost 
svolat další jednání zastupi-
telstva nejpozději do 15 dnů 
a v dalších dnech byl stano-
ven termín na čtvrtek 15. 
září od 14 hodin. 

 (Pokračování na str. 4)
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Zastupitelstvo města 
v červnu rozhodlo v soula-
du s Pravidly pro udělování 
Ceny statutárního města 
Frýdku Místku udělit tuto 
cenu za rok 2015, včetně 
pamětního listu, umělec-
kého díla s motivem města 
Frýdku-Místku výtvarnice 
Gabriely Turkové a peněž-
ního daru 20 000 Kč, těmto 
občanům Frýdku-Místku:

- paní Olze Tlučkové, 
nar. 1921, za přínos v lite-
rární a kulturní oblasti (li-
dová básnířka).

- panu Jaromíru Po-
láškovi, nar. 1961, za jeho 
badatelskou, literární, pub-
likační, výzkumnou a další 
odbornou činnost týkající se 
města Frýdku-Místku.

- panu Přemyslu Kuba-
lovi, nar. 1973, za přínos 
v oblasti sportu (olympio-
nik, reprezentant ČR v plá-
žovém volejbalu).

K předání cen primátorem 
Michalem Pobuckým došlo 
u příležitosti Festivalu part-
nerských měst minulý pátek 
9. září. Ocenění se zúčastnili 
osobně, pouze za Přemysla 
Kubalu, který v tu dobu bojo-
val i v 42 letech o titul mistra 
České republiky v plážovém 
volejbale, přebíral cenu otec 
Milan, který je sám paralym-
pijským medailistou a po-
chválil syna, že „drží linii“.

Olga Tlučková
Letos pětadevadesátiletá 

jubilantka Olga Tlučková se 
narodila 10. září 1921 v Bru-
zovicích. Právě Bruzovice 
a sousední Sedliště se staly 
místem životního příběhu 
Olgy Tlučkové a též inspi-
rací pro její příští literární 
a výtvarnou činnost. 

Ještě v předškolním věku 
začala vymýšlet první ver-
šíky. V Brně studovala Uči-
telský ústav ke vzdělání 
učitelek odborných škol pro 
ženská povolání. Jako mladá 
učitelka nastoupila v Jičíně 
v Čechách. Po válce požá-
dala o přeložení do Frýdku-
-Místku. V roce 1954 ze 
školství odešla. Ve svém byd-
lišti v Sedlištích pomáhala při 
všech kulturních akcích. Jako 
výtvarnice se angažovala při 
pořádání výstav a školních 
akademií, kde uplatnila též 
dramaturgický talent. Ma-
lovala plakáty, pozvánky, 
pamětní listy, působila v ná-
rodopisném souboru Sed-
lišťané, vystupovala s diva-
delními ochotníky. Slovem 

i kresbou zachycovala okolní 
život. S klubem důchodců 
účinkovala na různých ak-
cích, psala kabarety, režírova-
la, dělala výpravu. Její vtipné 
rýmovačky, vesměs úsměv-
né, ale i kritické, ve spisovné 
češtině a též v nářečí, tzv. po-
našimu, se staly velmi popu-
lární zvláště u starší generace. 
Svými příspěvky bavila čte-
náře různých občasníků, také 
posluchače rádia. Verše psala 
pro pobavení i poučení. Často 
je sama přednášela na setká-
ních členů Literárního klubu 
Petra Bezruče nebo Matice 
Slezské, jejíž činnost pomá-
hala v roce 1990 obnovovat.

Její básně v nářečí vyšly 
v humorné sbírce Sklodanky, 
sbírka básní, říkanek a pís-
niček Z našeho kraja vyšla 
roku 2005. Matice Slezská 
vydala v roce 2011 další bro-
žuru Slezské zemi, tentokrát 
s číslem XXIV, která nabídla 
tvorbu Olgy Tlučkové jako 
sbírku Slezsko jedna báseň.

Na dotaz, zda ví, kolik na-
psala veršů, říká, že jich bylo 
asi několik tisíc. A o sobě ju-
bilantka prozrazuje, že byla 
naivně idealistická od mládí 
a zůstala jí do 95 let. 

Jaromír Polášek 
Rodák z Frýdku-Míst-

ku (1961) se po absolvování 
Gymnázia P. Bezruče stal 
v roce 1981 zaměstnancem 
někdejšího Okresního vlas-
tivědného muzea. Studium 
oboru muzejnictví, organizo-
vané tehdy muzeologickým 
kabinetem v Praze, studoval 
při práci. Na Univerzitě Palac-
kého pak absolvoval distanč-
ně andragogiku (výchova 
a vzdělávání dospělých). 

Během svého 35letého pů-
sobení v muzeu prošel řadou 
pracovních funkcí – od prů-
vodce, odborného referenta, 
přes kurátora sbírek až po ře-
ditele a od roku 1996 do sou-
časnosti lektora odborných 
kurzů Muzea Beskyd. Jeho 
odborná činnost obnáší práci 
ve sdruženích věnujících se 
regionální historii a arche-
ologii. Např. od roku 1983 
pracoval jako tajemník, pak 
předseda Beskydské muzej-
ní a vlastivědné společnosti 
ve Frýdku-Místku. Do loňska 
byl členem výboru České ar-
cheologické společnosti, v le-
tech 1998–2014 místopředse-
dou a předsedou její pobočky 
pro Moravu a Slezsko. 

Pro veřejnost uvedl asi 
1200 přednášek a pro školy 

6 500 popularizačních před-
nášek. Připravil na 700 odbor-
ných exkurzí, vycházek a zá-
jezdů, od roku 1992 se podílel 
na realizaci nově vzniklého 
Seniorgymnázia.

V rámci výzkumné činnos-
ti se zaměřuje na dokumen-
taci proměn lidských sídel 
a krajiny v beskydské oblasti, 
zabývá se nedestruktivním 
archeologickým průzkumem 
zaniklých industriálních 
objektů v oblasti Moravsko-
slezských Beskyd, judaistic-
kou problematikou, historií 
dřevěných sakrálních staveb 
na Moravě a ve Slezsku, his-
torií beskydské turistiky, do-
kumentuje lidovou slovesnost.

Je autorem přibližně 90 
výstav a expozic v řadě mu-
zeí, galerií a památníků. 
V minulosti to byla např. 
výstava Stará škola, Pozdrav 
z Frýdku-Místku, Proměny 
Frýdecko-Místecka v letech 
1880–2000, Beskyde, Besky-
de, kdo po tobě ide…, Ve stínu 
frýdecké synagógy, Historie 
turistiky v Beskydech. Z po-
sledních let to byly výstavy 
Zmizelý Frýdek a Místek, 
Historické motocykly – Člo-
věk a stroj, Vánoční pozdrav 
dříve a dnes, Šlechtická sídla 
na Frýdecko-Místecku a další.

Rozsáhlá publikační 
činnost Jaromíra Poláška 
zahrnuje též knižní práce, 
které vznikly ve spolupráci 
s dalšími spoluautory. Mno-
hé publikace vydal s man-
želkou Jiřinou, např. Pověsti 
a legendy Moravy a Slezska, 
Moravskoslezské pohádky, 
Moravskoslezské pověs-
ti, Dřevěné kostely a kaple 
Moravy a Slezska, Pověsti 
z hukvaldského hradu a okolí, 
Pověsti z tajemného Štandlu 
a okolí, Frýdecké pověsti aj. 
Je též autorem asi 50 odbor-
ných článků a studií. Na 450 
jeho popularizačních článků 
vyšlo v tisku a ve sbornících. 
Pravidelně spolupracuje 
s rozhlasem a televizí. Mezi 
dokumenty najdeme např. 
Příběh mumií, Chrámové 
dřevěnice, Jan Karafiát, Šum-
ný Frýdek-Místek, Dřevěné 
evangelické modlitebny, 
Dřevěné kostely v Beskydech 
– Hájek, Sedliště, Prašivá, 
Vánoce dříve a dnes, Záhady 
z oblasti Beskyd. 

Od loňska Jaromír Polá-
šek řídí komisi rady města 
pro obnovu kulturních míst, 
historických památek a vý-
znamných lokalit ve Frýdku-

-Místku. Je předsedou Old 
Fiat Clubu Frýdek-Místek, 
organizuje setkání majite-
lů historických automobilů 
a motocyklů. Jeho zájmové 
a především profesní vytížení 
je velké, a tak jen málo času 
mu zbývá na sběratelskou 
činnost, které se věnuje i jako 
člen klubu filokartistů. Spolu 
s manželkou se již 13 let sta-
rají o opuštěné kočky, v jejich 
malém útulku nyní žije, s po-
raněním nebo hendikepem, 17 
majiteli opuštěných koček.

Přemysl Kubala
Volejbalista Přemysl Ku-

bala se narodil ve Frýdku-
-Místku (1973). Jeho sportov-
ní začátky však byly spojeny 
s gymnastikou, které se věno-
val od šesti do deseti let, pak 
svůj zájem soustředil na fot-
bal a od 15 let již na volejbal.

Vysoký kluk, nyní se svý-
mi 202 cm, byl přímo předur-
čen k volejbalu. V 19 letech 
jej kombinoval s plážovým 
volejbalem, tzv. beach volej-
balem. Přemek slavil úspě-
chy v šestkovém volejbalu, 
a to 3. místem na Mistrovství 
světa juniorů 1993 v Argenti-
ně. V roce 1997 se stal v šest-
kovém volejbalu nejlepším 
hráčem České republiky.

S týmem pak vybojoval 
dvě čtvrtá místa na mis-
trovství Evropy mužů – Ví-
deň 1999 a Ostrava 2001. 

Do výčtu jeho úspěchů pa-
tří 4. místo ve Světové lize 
2003 v Madridu, zisk čtyř 
titulů mistra ČR, jednoho 
titulu mistra Slovenska i Ra-
kouska. Účastnil se čtyřikrát 
Ligy mistrů za kluby čtyř 
různých zemí. Mistrovství 
světa absolvoval v Japonsku 
(1998) a v Argentině (2003).

V plážovém volejbalu zís-
kal pětkrát titul mistra Čes-
ké republiky. V letech 2011, 
2012, 2016 byl nejlepším hrá-
čem ČR. Přemysl Kubala si 
splnil sen, když se kvalifiko-
val spolu s Petrem Benešem 
na XXX. letní olympijské hry 
v Londýně 2012 (17. místo).

Se třemi různými partne-
ry vybojoval třikrát 4. místo 
na světovém okruhu – Berlín, 
Haag, Durban. Na evropském 
okruhu v Lucernu mu patřilo 
3. místo, stejné umístění získal 
v roce 2015 na 1. Evropských 
hrách v Baku. Již o rok dříve 
byl tento účastník evropských 
a světových mistrovství s pře-
zdívkou Bean uveden do Síně 
slávy českého volejbalu. 

V současnosti šéftrenér 
volejbalového klubu Vol-
ley Beskydy F-M by svým 
i ostatním dětem přál, ať mají 
ze sportu především radost 
a ať dávají v dnešní moderní 
době přednost skutečným ka-
marádům a kolektivům před 
těmi virtuálními na počítači.

OCENĚNÍ: Zleva Jaromír Polášek, primátor Michal Po-
bucký a Milan Kubala, s Olgou Tlučkovou. 
 Foto: Petr Pavelka

Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2015
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Návštěvníci multi-
funkčního hřiště v lo-
kalitě přehrady Olešná 
nebudou moci v příštích 
týdnech využívat obří 
skluzavky a houpací lana. 
V souvislosti s vysokou 
návštěvností během celé-
ho roku a zejména v době 
prázdnin je nutné opravit 
terén na svazích a upravit 
dopadové plochy. Práce 
již byly zahájeny a ukon-
čeny budou ještě v září. 

Vzhledem k pokládce 
nového travnatého koberce, 
který potřebuje čas k řádné-
mu zárůstu, bude tato část 
hřiště uzavřena i po dokon-
čení prací. O znovuotevření 
skluzavek a houpacích lan 
budeme včas informovat. 
Zbylé části hřiště budou 
v provozu bez omezení. 

„Vybudovat v lokalitě 
přehrady Olešná multi-
funkční hřiště, které za-
hrnuje dvě hřiště pro děti, 
zážitkové hřiště s adrena-
linovými prvky a fitness 
hřiště, bylo dobrým tahem. 
Od jeho zprovoznění před 
dvěma lety se těší obrov-
skému zájmu a v rámci 
zajištění bezpečnosti vy-
žaduje nejen častou údrž-
bu, ale také dodatečné 
úpravy dopadových ploch, 
a to zejména u houpacích 

Hřiště na Olešné prochází úpravami, 
část se skluzavkami je uzavřena 

UZAVŘENÁ ČÁST: Na konci sezony se spraví proble-
matické prvky.  Foto: Petr Pavelka

Ve Frýdku-Místku 
usedlo do lavic dvanácti 
základních škol zřizova-
ných městem přes šest set 
padesát prvňáčků. V po-
rovnání s minulým škol-
ním rokem to je nárůst 
o více jak sedmdesát dětí. 
Město pro všechny prvňáč-
ky připravilo malý dárek 
v podobě bílého pytlíčku 
na svačinu nebo přezův-
ky s předtištěným logem 
města a obrázky, které si 
děti mohou vybarvit podle 
vlastní fantazie přiložený-
mi fixy a pastelkami. 

Primátor Michal Po-
bucký přivítal prvňáčky 
6. ZŠ na ulici Pionýrů 
v Místku. Ujistil je, že paní 
učitelka je hodná a mohou 
se na ni obrátit vždy, když 
nebudou něčemu rozumět. 
Aby u nich snížil stres, 
který jistě většina z nich 
v novém prostředí zaží-
vala, rozdal jim sladkou 
čokoládu. Ředitel 6. ZŠ 
Lukáš Synek následně no-

váčky dekoroval barevnou 
šerpou prvňáčků. Poté se 
prvňáci v doprovodu rodi-
čů hrdě odebrali do své tří-
dy, ve které budou po celý 
školní rok získávat nové 
vědomosti a zkušenosti. 

V loňském školním roce 
bylo v základních školách 
577 prvňáků. V souvislosti 
se zápisy dětí do prvních 
tříd mělo do škol ve Frýd-
ku-Místku nastoupit 654 
prvňáků, což znamená ná-
růst o 77 žáků. Počty ale 
zatím nebyly přesné, proto-
že od doby zápisu se mohly 
některé děti odstěhovat, ale 
také přistěhovat. „Každo-
pádně kapacita základních 
škol ve městě je dostačují-
cí. Oproti minulému škol-
nímu roku přibyla jedna 
první třída, a to na 5. ZŠ. 
Celkem tak je na školách 
28 prvních tříd, které bude 
navštěvovat v průměru 
dvacet čtyři dětí,“ infor-
moval náměstek primátora 
Pavel Machala. 

NA 1. ZŠ: Ředitel Zbyněk Šostý vítal prvňáčky a bylo při 
tom hodně veselo.  Foto: Petr Pavelka

Školy evidují více prvňáčků

Také letos si frýdecko-
-místecká radnice spolu 
s pamětníky připomněla 
tragickou událost, která 
se stala nedaleko nádraží 
v Lískovci v pátek 3. září 
1943 o půl čtvrté odpo-
ledne. Nacisté tehdy pro-
vedli popravu pěti mužů, 
z nichž nejmladšímu bylo 
22 a nejstaršímu 28 let. 

„Dříve, než byla popra-
va oběšením vykonána, 
byla zveřejněna Vyhláš-
ka, dle níž se z příkazu 
Karla Hermanna Franka 
odsuzují k trestu smrti 
slévač Josef Lichnovský, 
hutník Zdeněk Žáček, ze-
mědělský dělník Jan Er-
mis, dělník Josef Drozd 
a krejčí Bohumír Janáček. 
Byli obviněni, že se „do-
pustili velezrádných činů 
a ohrožovali bezpečí veřej-
nosti, jakož i podporovali 
osoby velezrádně činné“. 
Ve skutečnosti brněnský 
kriminální rada Kozlov-

ský hledal záminku, aby se 
mohl pomstít za neúspěšně 
vedené akce proti odbojo-
vé skupině Jiskra a proti 
štramberským partyzá-
nům. Naskytla se mu pří-
ležitost, když skupina Bílá 
lvice provedla 1. září 1943 
destrukci na železniční 
trati v Lískovci, a on po-
žádal nadřízené o souhlas 
k provedení popravy pro 
výstrahu. Podle pamětníka 
– zaměstnance železnice 
– popravu museli vykonat 
sami popravení, až posled-
nímu z nich utáhl oprátku 
Němec. Jejich těla visela 
u tratě ještě dva dny a pro-
jíždějící vlaky musely mít 
roztažené záclonky, aby 
bylo vidět oběšené,“ při-
pomněl přítomným krutou 
smrt, která se stala nesma-
zatelnou událostí v pohnuté 
válečné historii, primátor 
Michal Pobucký. Zdůraz-
nil, že toto pietní setkání 
je každoročně příležitostí 

POCTA OBĚTEM: Vedení města položilo u památníku kytice.  Foto: Petr Pavelka
pro nás všechny, abychom 
vzpomínkou a květinami 
uctili těchto pět zmařených 
mladých životů. Jejich oběť 
se navždy vepsala do živo-
ta těch, kdo hrůzný obraz 
viděli, nejvíce bolestí však 
způsobila rodinám těchto 

nevinných obětí. Dnes jsou 
připomínkou toho, aby-
chom si vážili poklidněj-

ších časů a udělali vše pro 
to, aby násilí neproniklo 
na naše území.  (pp)

Pietní akt v Lískovci

lan a velkých skluzavek,“ 
přiblížil primátor Michal 
Pobucký s tím, že již loni 
bylo zkušebně ke skluzavce 
ukotveno výstupové lano 
s gumovou rohoží a upra-
vena byla dopadová plocha. 
Tyto úpravy se osvědčily, 
instalovaná gumová rohož 
je funkční a výstupové lano 
usnadňuje výstup na kopec, 
proto budou technické služ-
by v nezbytných úpravách 
pokračovat. 

„Terén na svazích pro 
skluzavky a u houpacích 
lan bude zarovnán a osazen 
kotvícími prvky, na které 
budou připevněny ringo ro-
hože. Na svazích přibudou 
také kůly s lanem pro snad-
nější výstup a pod skluzav-

kami bude umístěna nová 
pryžová plocha. Na sešla-
paných částech svahů bude 
založen nový travnatý ko-
berec, který bude potřebo-
vat nějakou dobu, aby řád-
ně zarostl. Proto také bude 
hřiště v těchto místech uza-
vřeno i po ukončení prací,“ 
vysvětlil předseda před-
stavenstva TS a.s. Jaromír 
Kohut.

Věříme, že nynější ome-
zení v souvislosti s úpravou 
hřiště návštěvníci přijmou 
a akceptují. Jsou nezbyt-
ná nejen z důvodu zajiš-
tění bezpečného provozu 
hřiště, ale také prodlouží 
jeho životnost a zvýší jeho 
odolnost proti enormnímu 
zatížení. 
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Zastupitelé Frýdku-
-Místku byli na svém zá-
řijovém zasedání sezná-
meni s projektem sanace 
lokality Skatulův Hliník. 
Tato ekologická zátěž 
byla jednou z překážek 
výstavby obchvatu, ale 
do konce roku 2019 by už 
měl být i tento „poslední 
balvan“ na cestě k ob-
chvatu odvalen.

Zastupitelé se zajímali 
o souběh prací s výstavbou 
obchvatu i způsob zpraco-
vání odtěžené zeminy. Od-
padní dehty, kterých se má 
vytěžit okolo pěti tisíc tun, 
skončí ve spalovně v Os-
travě, neutralizační kaly 
a kontaminované zeminy 
pak v provozech v Němči-
cích, Rapotíně a Hradča-
nech. Nepotvrdily se tak 

poplašné zprávy, že odpady 
budou odkládány ve Staříči 
nebo v Palkovicích, a nej-
důležitější je, že zhotovitelé 
zakázky ministerstva fi-
nancí za zhruba 650 milio-
nů korun musí s odpady na-
kládat od začátku do konce, 
bez mezičlánků a subdoda-
vatelů. „Je tím zabráněno 
subdodavatelskému kolo-
toči, během kterého by to 
s odpadem mohlo dopad-
nout všelijak. Je zajištěno, 
že vše skončí na čtyřech 
specializovaných provo-
zovnách. V trase obchvatu 
bude skládka vytěžena zce-
la, což představuje zhruba 
její třetinu, ve zbytku bude 
zajištěna tak, aby neohro-
žovala životní prostředí,“ 
uvedl náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Cílem sanace a rekultiva-
ce je umožnit stavbu a sní-
žit bilanci škodlivin, které 
znečišťují v tomto místě 
podzemní vody. Zamezí se 
vsakování atmosférických 
srážek do tělesa skládky, 
omezí přítok povrchové 
vody do prostoru skládky 
a umožní odvádět srážkové 
vody spadlé na rekultivova-
ný povrch skládky. Projekt, 
podložený rozhodnutími 
České inspekce životního 
prostředí, přispěje k přiro-
zenému začlenění rekulti-
vované skládky do okol-
ního přírodního prostředí. 
„Životnost skládky bude 
z technického řešení neko-
nečná, prakticky nezniči-
telná fólie v čase nedegra-
duje, plní stále svůj účel 
a poškodit ji lze jedině 
mechanicky,“ ujišťovali 
autoři prezentace ze sdru-
žení realizujících firem, 
kteří ve vazbě na začátek 
období vegetačního klidu 
nezačnou se sanačními a re-
kultivačními pracemi dří-
ve než v říjnu tohoto roku. 
Do srpna roku 2019 má být 
vše hotovo a do dalších tří 
let po postsanačním moni-
toringu předáno.

Zastupitelé se seznámili 
s dopravními trasami ná-
kladní dopravy ve městě, 
které byly navrženy co nej-
přijatelněji pro místní oby-
vatele. Zátěž je odhadována 
na 20 vozidel denně.  (pp)

Největší obchvatový balvan bude pryč

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
V avizovaném programu 

nového zasedání zastupitel-
stva se body o personálních 
otázkách na radnici neobje-
vily, i když na ně při samot-
ném jednání s největší prav-
děpodobností dojde, protože 
jednání 5. září bylo ukonče-
né, nikoliv přerušené.

Přerušit jednání zastu-
pitelstva primátor může, 
pokud jednání přesahuje 
10 hodin, pak se pokračuje 
v daném a schváleném pro-

gramu, to ale nebyl tento 
případ. Proto bylo nutné 
navrhnout nový program, 
v pořadí již 13. zasedání 
zastupitelstva, a v danou 
chvíli žádná z politických 
stran do tohoto zasedání 
zařadit bod na odvolání 
vedení města nenavrhla. 
Dá se předpokládat, že ta-
kové návrhy zazní až přímo 
v sále při samotném schva-
lování programu zastupite-
li. Tak to vyplývá ze záko-
na o obcích.  (pp)

Zasedání zastupitelstva 
provázely obstrukce

Zastupitelstvu města 
byl předložen materiál tý-
kající se stavu projekční 
přípravy investiční akce 
„Rekonstrukce a moder-
nizace kina P. Bezruče“ 
s prezentací zpracovatele 
projektové dokumentace 
architektonické kancelá-
ře RadaArchitekti s.r.o. 
s otázkou, zda v projekč-
ní přípravě pokračovat či 
nikoliv. Některým zastu-
pitelům však připadala 
„zbytečně znovu vyslo-
vená“, jiní poukazovali 
na nutnost další debaty 
s ohledem na obrovské 
investice, které realizace 
vítězného architektonic-
kého návrhu obnáší.

„Je to velká stavba, vel-
ká investice. Není to zba-
vování se odpovědnosti, 
ale dokonalá informace 
o tom, zda pokračovat dál. 
Město má velké ambice, ale 

nemá bezedný rozpočet, 
i když nyní se rozpočtově 
daří. Je otázkou, zda ná-
kladná rekonstrukce přine-
se výsledek, který od toho 
zastupitelstvo očekává,“ 
upozorňoval náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar.

„Odvahu musí mít rada 
města. Buď tomu věří, 
nebo ne. Vizi čekáme 
od vás, takhle popojedeme 
tři metry a zase tři metry, 
osm roků se nic nedělá, než 
se diskutuje,“ nelíbilo se 
obnovení debaty Mirosla-
vu Dokoupilovi. Miroslav 
Přádka pak zdůraznil, že 
město se musí vyrovnat 
s některými objekty z dob 
reálného socialismu, při-
pomněl osud víceúčelové 
sportovní haly i hotelu 
Centrum. „Město bez kul-
tury nemůže fungovat, bez 
něj je sídliště, noclehárna, 
králíkárna. Město mělo 

štěstí při výběru projektan-
ta, nebylo vyprojektováno 
něco, co není realizova-
telné,“ prohlásil Miroslav 
Přádka.

„Proběhla architekto-
nická soutěž, byl vybrán 
vítězný projekt, návrh je 
reálný, funkční, cena od-
povídá. Frýdek-Místek po-
třebuje velkokapacitní sál, 
protože nízká kapacita sálu 
rovná se drahé vstupenky,“ 
doplnil argumenty pro re-
konstrukci náměstek pri-
mátora Pavel Machala.

Architekti museli ná-
sledně odrážet otázky 
směřující k podhodnoce-
ní nákladů. „Jsme si jisti, 
že nehrozí vyšší náklady, 
žádné neočekávané in-
formace se neobjevily, 
provedla se spousta prů-
zkumů, stavebně-technic-
ký, inženýrsko-geologický 
a posudek vsakování, rado-

LIPOWIANIE: Polský folklor z města Żywiec. 
 Foto: Petr Pavelka

Setkání s polskými zá-
stupci u příležitosti Fes-
tivalu partnerských měst 
potvrdilo, že nevíce vzá-
jemných kontaktů fungu-
je na kulturním poli, Po-
láci ale mají zájem nejen 
stávající kontakty udržo-
vat, ale rozvíjet je i v ob-
lastech jiných.

Myslowice byly napří-
klad inspirací v setkání 
mladých dobrovolných 
hasičů, kteří se s největší 
pravděpodobností v příš-
tím roce potkají ve Frýdku-
-Místku, u příležitosti oslav 
750 let města.

„Před dvěma lety jsme se 
v Polsku s tou akcí seznámi-
li a chceme, aby se potkalo 
co největší množství dětí 
z více partnerských měst,“ 
řekl zastupitel Libor Koval. 
Partneři na setkání probíra-
li také záludnosti volebního 
systému a otevřeli i otázku 
uprchlíků. „V uprchlickém 
táboře ve Vyšních Lhotách, 
kousek od nás, je sedm 
uprchlíků. Utečenci tady 
nechtějí být, jen projdou 
do Německa,“ informoval 
primátor Michal Pobucký 
a dozvěděl se, že v Polsku 
je to podobné.

Další výprava z polské-

ho města Żywiec se ptala 
na fungování nemocnice, 
komunikace a mosty, kte-
rých mají ve správě přes 
dvě stovky. I s tímto měs-
tem fungují kontakty kul-
turní obce, pronikají už 
i do sportu. Pořádají zde 
Půlmaratón kolem jezera – 
velkou událost, u níž kdysi 
snili o pětistovce účast-
níků, ale už jsou na číslu 
2300. Naše radnice se moh-
la pochlubit podobnou akcí 
s masovou účastí – Hornic-
kou desítkou.  

Jako poslední přišli 
na řadu zástupci z Bielsko-
-Biale, která se Frýdku-
-Místku podobá nejen po-
mlčkou, ale i osudem dvou 
spojených měst a řekou. 
Na to, co nás spojuje, chtějí 
upozornit na obou stranách 
městské knihovny. Jedním 
ze společných momentů je 
rovněž pořádání velkých 
jazzových akcí, ve Frýdku-
-Místku populárního Jazzu 
ve městě.

Všechna partnerská měs-
ta přibližovala svou kulturu 
svými zástupci v bohatém 
programu na frýdeckém ná-
městí, kde zazněla instru-
mentální, vokální i folklor-
ní vystoupení.  (pp)

S Poláky město spolupracuje
nejvíce v kulturní oblasti

Debata o modernizaci Kina Petra Bezruče

nový, stoprocentní jistota 
ale není nikdy,“ reagovali 
autoři vítězného návrhu, 
kteří na rozdíl od soutěžní 
varianty již pracují s jiným 
řešením parkovacích ploch 
formou parkovacího domu. 

Ten představuje investi-
ci 60 milionů, samotný 
objekt kina necelých 200 
milionů. Zastupitelstvo se 
bude otázkou další pro-
jekční přípravy znovu za-
bývat. (pp)
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POMÁHEJTE S NÁMI 
Darujte do poradny kočárky, postýlky  

a oblečení pro miminka ve velikosti č. 56 a 62.  
Materiální pomoc je určena pro maminky  

v náročné životní situaci. 
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Web: www.frydek.poradnaprozeny.eu 
 

Po úspěšném prvním 
roce existence projek-
tu „Dobrovolníci v do-
mácnostech seniorů“ 
hledá DC ADRA Frý-
dek-Místek nové dobro-
volníky. V současné době 
je do projektu zapojeno 
devět potřebných seniorů, 
ke kterým dobrovolníci 
ADRY dochází. V násle-
dujících měsících chceme 
dobrovolného společníka 
zajistit i dalším seniorům, 
kteří nás oslovili. 

Máte-li přibližně dvě ho-
diny volného času týdně, 
který rádi věnujete na po-
moc odstranění osamění 
seniora či seniorky ve svém 

okolí, ozvěte se. Osamě-
lí senioři si rádi povídají, 
hrají společenské hry, chodí 
na procházky po okolí. Po-
kud i vy máte stejné zájmy 
a volný čas, staňte se dob-
rovolníkem. Dobrovolnická 
služba přináší vzácné chvíle 
nejen tomu, ke komu dobro-
volník dochází, ale i dobro-
volníkovi samotnému.

Jakékoliv další dotazy 
na tento či jiné projekty vám 
rádi zodpovíme v Dobro-
volnickém centru ADRA 
každou středu od 14.00 
do 17.00 hodin nebo na tel. 
čísle 731 129 131.

 Alice Šavrdová, 
 koordinátor projektu

Projekt dobrovolníků 
v domácnostech seniorů

Sportovní olympiáda 
pro mládež s mentálním 
postižením v lehké atleti-
ce bude ve Frýdku-Míst-
ku zahájena zapálením 
olympijského ohně již po- 
dvacáté. Tuto olympiádu 
každoročně pořádá denní 
stacionář Handicap cent-
rum Škola života Frýdek-
-Místek, o.p.s. pod záštitou 
primátora statutárního 
města Frýdku-Místku.

Akce se účastní závod-
níci z celé České republiky, 
ze Slovenska a Polska. 150 
závodníků, včetně žáků 
základních škol ve vlože-
ném závodě, bude soutěžit 
o Putovní pohár primátora 
statutárního města Frýdku-
-Místku a medailová umís-
tění v jednotlivých atletic-
kých disciplínách.

V letošním roce proběhne 
tato akce ve dnech 22.–23. 
září. První den olympiády 
probíhá na horském hotelu 
Srdce Beskyd na Podolán-
kách. Jedná se o tzv. outdo-
orový den, kde proběhnou se-
znamovací hry a soutěže. Zde 
navazují závodníci nová přá-
telství a připravují se na hlav-
ní olympijský závod, který 
se uskuteční následující den 

na lehkoatletickém stadionu 
TJ Slezan ve Frýdku-Místku.

Slavnostní zahájení 
hlavního závodu je v pátek 
23. 9. v 8.30 hodin na sta-
dionu TJ Slezan ve Frýd-
ku-Místku. Přijďte naše 
závodníky povzbudit.

Handicap centrum Škola 
života Frýdek-Místek, o.p.s. 
si za 25 let svého trvání vy-
dobylo dobré jméno v okru-
hu poskytovatelů sociálních 
služeb v rámci okresu, kraje 
i v celostátním měřítku. Jsme 
pořadateli různých kultur-
ních, společenských a spor-
tovních akcí, kterých se 
účastní handicapovaní z celé 
republiky. Za XI. ročník 
letní sportovní olympiády 
převzal ředitel denního sta-
cionáře pan Günther Kuboň 
na pražském Žofíně Ocenění 
za nejlepší sportovní akci pro 
handicapované v rámci re-
publiky v daném roce.

Tyto aktivity ovšem nej-
sou jedinou náplní naší prá-
ce, jde spíše o tzv. třešničku 
na dortu. Základním prin-
cipem námi poskytovaných 
služeb je předcházet sociální 
izolaci a zvýšit kvalitu živo-
ta našich uživatelů a podpo-
řit jejich reálné možnosti in-

Mentálně postižení atleti

tegrace do společnosti. Tyto 
cíle jsou naplňovány indivi-
duální prací s jednotlivými 
uživateli podle druhu zdra-
votního postižení při zacho-
vání jejich lidské důstojnosti 
v náležité kvalitě.

Hlavní důraz je kladen, 
kromě každodenního celo-
životního vzdělávání klien-
tů, na získávání ergotera-
peutických dovedností. Jde 

o pracovní terapie v jednot-
livých dílnách: keramická, 
výtvarná, tkalcovská, šicí 
a košíkářská. V poslední 
době jsme nabídku terapií 
rozšířili o výrobu smaltů, 
svíček a mýdel. Dalšími 
činnostmi jsou hudební a tě-
lesná výchova, zásady zdra-
vovědy a logopedická cvi-
čení v rámci celoživotního 
vzdělávání a rehabilitace.

Po dobrých zkušenostech 
se nebráníme spolupráci 
s jinými poskytovateli soci-
álních služeb tak, abychom 
ve městě Frýdku-Místku 
pomohli udržet kvalitní so-
ciální síť, nastavenou komu-
nitním plánováním města. 
 Dana Vaňková 
 – pracovník v soc. službách
  Handicap centra Škola 
 života Frýdek-Místek, o.p.s.

Paní Eva se ocitla v těž-
ké situaci. Má 40 let, žije 
s manželem Jiřím (43 let) 
a jejich dvěma dětmi – sy-
nem Petrem (17 let) a dce-
rou Lenkou (14 let). Jejich 
soužití s manželem trvá již 
20 let, avšak není idylické. 

Manžel Jiří pije a nadělal 
za manželství hodně dluhů. 
Každý měsíc musí počítat, 
zda mají na nájem, zaplacení 
všech splátek, na živobytí. 
Kromě toho se nerada vra-
cí domů, bojí se, že manžel 
bude opilý, agresivní (jako 
obvykle poslední dobou). 
Paní Eva by ráda s někým 
svou životní situaci probra-
la, neví však, co má dál dě-
lat. Stydí se za to, co se děje 
u nich doma. Taky je pře-
svědčena o tom, že jí nikdo 
nepomůže. Jen by zbytečně 

ztrácela čas s vyhledáním 
nějaké pomoci. Nejraději by 
se rozvedla, měla svůj klid 
a začala znova. 

Ale najednou jí vyvstanou 
palčivé otázky – co děti, jak 
by vypadala finanční situace 
po rozvodu? A tak si dá radě-
ji prášek na uklidnění a jde 
si lehnout. Po roce byla ale 
ve stejném, možná horším 
stavu (prášky už nezabíraly) 
než dnes, a tak se rozhodla 
navštívit poradnu, kterou jí 
doporučila kamarádka.

Byla překvapena, že si-
tuaci šlo vyřešit. Dnes už je 
s dětmi ve svém novém bytě 
a všichni mají klid. Dokonce 
finanční stránka je o hodně 
jednodušší, než to bývalo 
v manželství. Sice si nemů-
žou dovolit každý rok do-
volenou v Chorvatsku, ale 

v Beskydech na chatě je jim 
taky dobře. Hlavně, že tam 
jsou sami a mají klid. 

Nejen paní Evě z příběhu 
pomohly sociální pracovnice 
z Centra nové naděje. Přijďte 
k nám i vy, kteří řešíte nároč-
nou situaci ohledně financí, 
bydlení, vztahů… Může-
te nás navštívit od pondělí 
do čtvrtku od 8.00 do 14.30 h. 
(v pondělí do 15.30 h.), nejlépe 
po telefonické domluvě na tel. 
558 439 823, 773 173 604. 
 sociální pracovnice CNN

Příběh paní Evy – vše lze vyřešit
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Po prohře 2:1 s Baníkem 
Ostrava to užuž vypadalo 
na stejně nepříznivý výsle-
dek i v domácím prostředí 
s Prostějovem, ale cenný 
bod nakonec trefil až v na-
staveném čase záložník Ľu-
bomír Willwéber.

Hostující hráči se vze-
pjali k bojovnému výkonu 
a nechybělo málo, aby si ze 
Stovek odvezli premiéro-
vé vítězství. Do vedení šli 
z penalty, ale radost z gólu 
Hanákům příliš dlouho ne-
vydržela. Prakticky hned 
z protiútoku zatáhnul Sla-
ninka míč po levé straně 
a na jeho následný přízemní 
centr si seběhl z pravé stra-
ny Hykel. Ten v pádu přeci 
jen dokázal propasírovat 
míč za Kofroňova záda – 

1:1. Sedm minut před pře-
stávkou nechali naši hráči 
po autovém vhazování až 
příliš prostoru Štromba-
chovi, který levačkou trefil 
přesně k tyči – 1:2.

Do druhé půle šli fotbalis-
té v bílých dresech s jasným 
odhodláním co nejdříve 
vyrovnat. Valcíři byli sice 
aktivnější, ale několikrát po-
zapomněli na zadní vrátka 
a pouze výborné zákroky 
brankáře Prepsla nezna-
menaly pohromu v podobě 
třetí inkasované branky. 
Navíc v 75. minutě Nworah 
při rychlé akci hostí zatáhl 
za záchrannou brzdu, za což 
z ruky hlavního rozhodčí-
ho viděl oprávněnou žlutou 
kartu. Náš záložník si ale 
pustil pusu na špacír a za své 

Že v národním měřít-
ku patří mladí šachisté 
Beskydské šachové školy 
k úplné špičce, je myslím 
dostatečně známo. V tisku 
se objevují pravidelné re-
feráty o medailových úspě-
ších družstev i jednotlivců. 
O poznání méně úspěchů, 
a to je i pochopitelné, za-
znamenáváme na meziná-
rodní scéně, která přináší 
daleko větší konkurenci. 

To ale není záležitost pou-
ze šachu, znají to všichni 
sportovci. Vědí, že získat 
medaili na mistrovství světa 

či Evropy, je daleko těžší, ale 
o to víc to pak hřeje. Napo-
sled nás takto zahřál Richard 
Stalmach. Na mistrovství 
Evropy mládeže v šachu ko-
naném v Praze ve dnech 17.–
–28. srpna získal v kategorii 
chlapců do deseti let bronzo-
vou medaili. Postaral se tak 
o mimořádně krásnou tečku 
za právě skončenou úspěšnou 
sezónou a my mu můžeme 
nejen poděkovat za vzornou 
reprezentaci oddílu a města, 
ale také pogratulovat k jedi-
nečnému životnímu úspěchu. 
 Tomáš Adamec

Klidný kemp s chatka-
mi v bezprostřední blíz-
kosti tenisových kurtů 
i haly pro případ nepřízně 
počasí, penzion se stravo-
váním, hned za ním kou-
paliště s tobogánem, také 
hřiště na plážový volejbal 
a navazující cyklostezka 
pro inline bruslení. Co víc 
by si hráči i trenéři Ten-
nispointu Frýdek-Místek 
mohli přát. A tak není 
divu, že už léta nemění 
dějiště letního soustředě-
ní a pravidelně vyrážejí 
do Žamberku.

I letos se jednalo o vy-
branou padesátku hráčů 
s desítkou trenérů. Kemp je 
výběrovou akcí pro závodní 
hráče, kteří mají týden ty 
nejlepší podmínky pro svůj 
další výkonnostní růst, kdy 
se intenzivně věnují zdoko-
nalování tenisových doved-

ností i fyzické kondice, ale 
najde se čas i na zábavu, 
hlavně ve vodě, která je sou-
časně i určitým relaxačním 
a rehabilitačním prvkem.

Hned po soustředění 
Tennispoint pořádal dva 
turnaje v dorostenecké kate-
gorii, a i když bezprostřed-
ně po soustředění doléhá 

na hráče únava z náročné-
ho tréninkového procesu, 
dokázali se na nich domácí 
hráči prosadit. Patrik Pavel-
ka se dostal do finále singlu 
a Marek Pacák s Brunem 
Žvakem do finále deblu. 
Mezi děvčaty se nejdál 
probojovala Tina Sojková – 
do semifinále.  (pp)

TĚSNÝ SOUBOJ: Soupeři nakonec brali po bodu. 
 Foto: Petr Pavelka

Valcíři zachraňovali bod v nastavení
MFK F-M – 1. SK PROSTĚJOV 2:2 (1:2)

Konec srpna patří 
ve volejbalovém klubu 
Green Volley Beskydy 
tradičně přípravnému 
mezinárodnímu turnaji 
kadetů a juniorů, který 
vždy tak trochu napo-
ví, jak si jednotlivé nově 
složené týmy na začátku 
sezóny výkonnostně stojí.

Letošního ročníku se 
zúčastnila kromě domá-
cích kadetů a juniorů 
Green Volley Beskydy 
také družstva VK Ost-
rava, Zlína, slovenského 
Nového Města nad Váhom 
a polských týmů z Rybni-
ku a Bedzinu. Základní 
skupiny ovládli domácí 
junioři a junioři VK Ostra-
va. Po následném play-off 
kole hrály posléze všechny 
týmy o kompletní pořadí.

Mladí domácí kadeti, 
vedení novým trenérem 

Tomášem Blažkem, na tur-
naji zejména sbírali zkuše-
nosti. Je velmi potěšující, 
že v závěrečném souboji 
o sedmé místo dokázali 
ustát vyrovnané koncov-
ky a porazit TS Volley 
Rybnik 2:0. Zkušenější 
junioři Beskyd nezaváhali 
v průběhu celého turnaje 
ani jednou a o první místo 
svedli krásnou třísetovou 
bitvu s rivalem VK Os-
trava, ze které tentokrát 
vyšli jako vítězové. Tým 
trenéra Jana Kapery si tak 
v letošní sezóně připsal 
první turnajové vítězství, 
které bylo ještě okořeněno 
individuálními cenami pro 
Adama Kozáka jako nej-
lepšího smečaře, Tomáše 
Prokůpka jako nejlepšího 
univerzála a Jana Kape-
ru jako největšího trenéra 
sympaťáka.

Volejbaloví junioři Green Volley
Beskydy v přípravě na výbornouTennispoint se soustředil v Žamberku

V ŽAMBERKU: Ideální podmínky pro tenisové soustře-
dění.  Foto: Petr Pavelka

V Brně se konal 11. 
ročník Evropských atle-
tických her mládeže, kam 
zavítalo více než 1500 
atletů ve věku 10–15 let 
ze čtrnácti zemí Evropy. 
Úvod se frýdecko-místec-
kým atletům nesmírně 
vydařil, když hned v prv-
ní finálové disciplíně se 
podařilo Anně Cagašové 
vybojovat stříbrnou me-
daili. A naprosto nečeka-
ně ve skoku vysokém děv-
čat 2004 výkonem 1.34 m. 

Druhý den slezanským 
barvám přinesl dvě zlaté 
medaile. Postarali se o ně 
běžci na 800 m. Mezi chlap-
ci ročníku 2003 zvítězil 
po skvělém taktickém výko-
nu Thomas Hlavačka. Stej-
nou trať suverénně ovládla 
mezi děvčaty ročníku 2004 
Anna Cagašová. Pouhé dvě 

Skvěle na Evropských atletických hrách mládeže
setiny dělily od medaile Da-
nielu Jurečkovou ve finále 
na 60 m, když skončila pátá 
za 8.34 s, stejně tak pátý 
skončil ve výšce ročníku 
2005 Jakub Škapa. O medai-
li přišel pouze horšími po-
kusy. Výborně si vedli běžci 
na 1500 m – Eliška Kopcová 
doběhla šestá v osobním 
rekordu 4:57.69 min a Pa-
trik Stankov sedmý rovněž 
v osobáku 4:47.95 min.

Posledním dnem naši 
závodníci rozšířili sbírku 
medailí na šest. K stříbru 
a dvěma zlatým přibyly dvě 
stříbrné a jedna bronzová. 
O první stříbro se postarala 
ve finále dálky Anna Ca-
gašová, která si vylepšila 
osobní rekord na 4.86 m. 
Další stříbro vybojoval 
na 150 m Thomas Hlavač-

ka. O poslední cenný kov se 
postarala Adéla Lojkásková 
ve výšce. V nesmírně kva-
litní soutěži brala za vylep-
šený oddílový rekord 1.73 m 
bronzovou medaili. K vý-
razným úspěchům lze při-
počítat čtvrté místo Anny 
Zemaníkové na 1500 m, páté 
místo Kristýny Bizoňové 
v míčku, páté místo Adama 
Hoňka na 600 m, šesté mís-
to štafety mladších žáků 4x 
60 m a stejné umístění On-
dry Pavelka na 800 m. Hned 
za ním doběhl na této trati 
jeho bratr Vojta a stejně tak 
byla sedmá Eliška Kopco-
vá na 300 m. Skvěle však 
reprezentovali všichni naši 
závodníci, kteří si v obrov-
ské mezinárodní konkuren-
ci vytvořili spoustu osob-
ních rekordů.

výroky směrem k rozhodčí-
mu byl následně vyloučen. 
Na hřišti pobyl pouhých de-
vět minut. Těsně před uply-
nutím řádné hrací doby se 
vykartoval i záložník hostí 
Skwarczek a síly se na hřišti 
srovnaly. V 93. minutě jsme 
kopali rohový kop, gólman 
Kofroň míč neudržel, ten 
se následně dostal k Hyke-
lovi a po jeho obloučku se 
k míči dostal Willwéber. Ten 
pak pravačkou napálil míč 
do hostující branky – 2:2.

Bronz z ME mládeže v šachu
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Chtěl bys sportovat, ale nevíš, jak začít? Tak neváhej a přijď mezi nás, mladé 
házenkáře SKP Frýdek-Místek. Klidně s sebou vezmi i své kamarády. V našem 
kolektivu zažiješ nefalšovanou radost ze hry. Neboj se vyměnit hodiny strávené 
vysedáváním u počítače za sport, ve kterém poznáš opravdová vítězství i se všemi 
emocemi, které k nim patří. 

A proč si vybrat zrovna házenou? Na rozdíl od jiných sportů nestojí rodiče tolik pe-
něz. Navíc nepatří mezi nejmasovější sporty v Česku, takže je mnohem snazší dostat 
se do extraligy a jednou třeba i do reprezentace. Díky sportu se naučíš zodpovědnosti 
vůči celému kolektivu, disciplíně, dostaneš základy i do ostatních sportů, jakými jsou 
fotbal, volejbal, basketbal, atletika či gymnastika. Ptáš se, jestli jsi už neměl začít? 
V házené dvojnásob platí, že nikdy není pozdě. Nejdůležitější je chtít a umět překoná-
vat překážky. Každý úspěšný sportovec potvrdí, že za dosaženými výsledky jsou roky 
odříkání a dřiny. Třeba mezi ně jednou budeš patřit i ty!
Minižáci:
Ročník narození 2006 a mladší
Trenéři: Roman Butschek: B.R@seznam.cz, 603 203 365, Vladimír Mojžíšek: 
775 994 720, Jaroslav Hustopecký: jarda.hustopecky@seznam.cz, 737 456 009
Mladší žáci:
Ročník narození 2005
Trenér: Miloš Oulehla: milos.oulehla@gmail.com, 724 777 427
Ročník narození 2004
Trenér: Zdenek Rajnoha: zdenekraj@seznam.cz, 739 050 271
Straší žáci:
Ročník narození 2003
Trenér: Jaromír Hanák: 733 325 786
Ročník narození 2002
Trenér: Radim Hustopecký: radimhusta@centrum.cz, 
608 492 108
Mladší dorost:
Ročník narození 2000/2001
Trenér: Martin Strnadel: strnadel.martin@seznam.cz, 
603 979 339
Starší dorost:
Ročník narození 1998/1999
Miroslav Bartoň: bartonmiroslav@seznam.cz, 602 759 859

Do dvojzápasu s Hlu-
bokou vstupovali frý-
decko-místečtí basebal-
listé s teoretickou šancí 
na postup do Extraligy. 
Po dvou výhrách Třebí-
če s Blanskem sice o tuto 
možnost přišli, ale svým 
fanouškům nabídli vyni-
kající baseball a dvě ví-
tězství.

V sobotním zápase se 
na kopec Klasiku postavil 
Ondřej Hon. Jeho úkolem 
bylo zastavit nejlepší ce-
lek druhé nejvyšší soutěže 
v posledních třech sezo-
nách. To se mu nakonec 

povedlo, když útok soupe-
ře stáhl jediný bod. Hráči 
Klasiku završili týmový 
výkon velmi povedenou 
šestou směnou, ve kte-
ré sedmi body odskočili 
na rozdíl jedenácti bodů, 
čímž stanovili konečný 
stav utkání 12:1.

Na kopci v druhém zá-
pase, který divákům nabí-
dl spoustu chyb, nádher-
ných odpalů a ještě větší 
množství krásných obran-
ných zákroků, při absenci 
Marka Vykoukala dostal 
příležitost nadějný mladík 
Šimon Urban. Frýdek-Mís-

tek utkání otočil ve svůj 
prospěch ve čtvrté směně, 
kdy dokázal šesti body 
otočit skóre z 6:7 na 12:7. 
Výborný duel odehrál 
Jindřich Adamus, který si 
připsal čtyři hity a celkem 
šest stažených bodů. Tě-
mito dvěma výhrami Frý-
dek-Místek odsunul Hlu-
bokou na poslední příčku 
v barážové tabulce.

„Dokázali jsme porazit 
vítěze naší soutěže z po-
sledních tří sezon, takže 
jsem určitě spokojen,“ řekl 
po skončení série trenér 
Klasiku Jan Maštalíř. Zatímco české judo sla-

vilo v rámci olympiády 
obrovský úspěch, českým 
taekwondistům se v ob-
rovské mezinárodní kon-
kurenci zatím nepodařilo 
na olympijské hry pronik-
nout. Frýdecko-místecký 
oddíl taekwonda však přes 
léto nezůstal neaktivní 
a prezentoval tento olym-
pijský sport v olympijském 
parku v Ostravě na Černé 
louce. Zájemci o tento bo-
jový sport tak mohli vidět 
plnokontaktní souboje na-
živo v podání členů oddílu.

V srpnu následovalo ně-
kolikadenní soustředění, 
v rámci kterého proběhla 
příprava na poprázdninové 
zahájení sezóny. Oddíl pod 
vedením Václava Vaška opět 
dbal na to, aby došlo k pro-
cvičení všech oblastí tohoto 
bojového umění, tedy nejen 
sportovního zápasu, ale pře-
devším prakticky využitelné 

sebeobrany, která je pro děti 
velmi atraktivní, pokud si 
mohou vyzkoušet všechny 
možnosti sebeobrany, včet-
ně technik, které ve sportov-
ním zápasu nejsou využity.

Zapomenuty nezůsta-
ly ani nunchaku, oblíbená 
zbraň Bruce Leeho. Tyto 
zbraně slouží dnes přede-
vším ke zlepšení koordi-
nace a frýdecko-místecký 
oddíl je unikátní mimo 
jiné právě vystupováním 
s nunchaku. Málokdo ví, že 
v rámci koordinace na tré-
nincích i soustředění probí-
há také nácvik boje s krát-
kými tyčemi a dlouhou tyčí.

Nemalá část byla věno-
vána i nácviku boxerských 
technik, které ve spor-
tovních zápasech olym-
pijského taekwonda WTF 
rozhodně nenajdete. Mla-
dým bojovníkům se ale 
tyto techniky budou hodit 
v kicboxerských zápasech.

Nezadržitelně se blí-
ží závěr Atletické ligy 
minipřípravek. Na dal-
ším kole, které se ko-
nalo v Ostravě Porubě, 
skončilo slezanské Áčko 
na 4. místě a na to kles-
lo i v průběžném pořadí. 
Béčko skočilo osmé. 

Celkovou vítězkou troj-
boje se stala naše Tereza 
Kubajurová, která vyhrá-
la 60 m ve výborném čase 
9.39 s, byla druhá v dálce 

a třetí v míčku. Dálku vy-
hrála Lucie Jurošová, kte-
rá v trojboji skončila na 8. 
místě. Do bodované třicít-
ky se ještě vtěsnala Tereza 
Bartončíková na 11. místo, 
17. Hana Ningerová a 24. 
Viktorie Bartoňová. Mezi 
chlapci byl z našich nejlepší 
Vojta Šelong, a to na 4. mís-
tě. Bodově se ještě prosadili 
25. Tobiáš Garčic, 26. To-
máš Hraško, 28. Rostislav 
Terlecký a 30. Tobiáš Herl-

stein. Uznání však zaslouží 
úplně všichni. Na vítkovic-
kém stadiónu se tak v po-
sledním kole dá očekávat 
obrovský boj o medaile. 
O zlatých medailích je sice 
již rozhodnuto, celou sou-
těž jasně vede Kopřivnice, 
ovšem o další dvě medaile 
jsou ve hře ještě tři týmy 
– Vítkovice, Poruba a naši 
nejmladší. Takže v úterý 20. 
září budeme našemu nej-
mladšímu týmu držet palce.

Na předsezónní tiskové 
konferenci HC Frýdek-
-Místek hlavní trenér Jiří 
Juřík chválil letní přípravu 
s šesti výhrami ze sedmi 
přípravných zápasů. 

„Musíme říct, že příprava 
se nám povedla. Kluci plnili 
to, co jsme po nich chtěli a co 
chceme vidět i v sezóně. Sa-
mozřejmě víme, že ta soutěž 
bude zase úplně o něčem 
jiném. Vstupujeme tam s po-
korou k soupeři, ale chceme 
praktikovat náš hokej, který 
bude agresivní, a jak jsme ří-
kali už před sezónou, rozhod-
ně nechceme být do počtu,“ 
řekl frýdecko-místecký lodi-
vod. Spokojen byl také jedna-
tel klubu Jan Peterek: „Co se 
týče přípravy, výsledky byly 
sice super, ale mě ještě více 
těšila předvedená hra. Kdo to 
viděl, tak byl výkonem týmu 
unešený a možná i překvape-

ný. Hráči chytili příležitost 
za pačesy a je vidět, že se 
chtějí ukázat a dokázat, že 
mají kvality na to, aby se po-
sunuli ještě výše.“

Po konci kariéry Pavla 
Kowalczyka dosud visel 
otazník nad jménem nového 
kapitána prvoligových Rysů. 
Tím bude v letošní sezóně 
Tomáš Káňa, asistenty byli 
zvoleni David Klimša a Vla-
dimír Luka.

Řeč byla také o počtu pro-
daných permanentek na no-
vou sezónu, kterých bylo 
prozatím prodáno okolo osmi 
stovek, i o nové podobě dresů 
s upraveným logem. Letos 
se bude slavit 40 let hokeje 
ve Frýdku-Místku, a tak klub 
v období Vánoc slibuje něja-
ké speciální utkání. To první 
v rámci WSM ligy Frýdku-
-Místku nevyšlo, na ledě Ka-
daně jsme prohráli 6:4.

S pokorou do WSM ligy 

S HLUBOKOU: Jindřich Adamus (v popředí) odehrál vý-
borné zápasy.  Foto: Pavel Chorobik

Ani výhry už k Extralize nevedly

Taekwondo v olympijském parku

Atletická liga minipřípravek

Možná hledáme právě tebe!
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Žáci 9. tříd základních 
škol spolu s rodiči stojí před 
důležitým životním krokem 
– rozhodnout se, jak nasmě-
rovat svůj další život, vybrat 
si své budoucí povolání. 
Znamená to, zvolit zaměře-
ní oboru a konkrétní pro-
fesi, nastoupit příslušnou 
vzdělávací dráhu, uplatnit 
se v praxi, osamostatnit se 
a být spokojený ve svém 
pracovním i osobním životě. 
Profesní orientace by měla 
vycházet zejména ze vstup-
ních předpokladů dítěte, ale 
zároveň by měla zohlednit 
reálnost uplatnění ve vybra-
né profesi na trhu práce. 

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Kon-
taktním pracovištěm Úřadu 
práce ČR Frýdek-Místek 
se dohodli na společném 
postupu, aby veřejnost byla 
informována o současných 
trendech na trhu práce. Jde 
především o podporu vhod-
ného výběru povolání a od-
povídající profesní přípravy 
pro žáky ukončující povin-
nou školní docházku. V té 
souvislosti bude v následují-

cím období připravena série 
článků, které se budou volbě 
povolání věnovat.

Dnes se zaměříme 
na zdroje informací o povo-
láních a na několik otázek 
a úkolů, které jsou důležité 
na počátku úvah o budouc-
nosti a o tom, „čím budu“.

Žáci, než se rozhodnete 
pro své budoucí povolání, 
můžete využít:
- zkušenosti a rady rodičů, 
prarodičů a jiných příbuz-
ných, kamarádů a známých 
i vašich starších spolužáků,
- osobní návštěvu konkrétní 
firmy, pracoviště, provozu; 
ptát se zaměstnanců a pod-
nikatelů, sbírat informace 
o povoláních,
- rozhovor s výchovným po-
radcem ve své škole, se škol-
ním psychologem, s třídním 
učitelem, s učiteli profilujících 
předmětů; služby pedagogic-
ko-psychologické poradny, 
- www.gwo.cz, www.infoab-
solvent.cz, webové stránky 
škol a firem, portal.mpsv.cz
- Informační a poradenské 
středisko pro volbu povo-
lání při úřadu práce – tel. 

950 113 485, e-mail: ips@
fm.mpsv.cz – možnost objed-
nat se ke konzultaci,
- informační brožuru „Atlas 
školství“ (obdržíte od svých 
třídních učitelů v říjnu),
- „den otevřených dveří“, 
který pořádá každá střed-
ní škola (termín naleznete 
na www příslušné školy),
- přehlídku škol, povolání 
a uplatnění „Trh vzdělává-
ní a pracovního uplatnění 
2016“ dne 8. 11. od 10 do 16 
hodin v Národním domě.

Buďte aktivní při vyhle-
dávání dostupných infor-
mací (nejen na internetu, ale 
i ve svém okolí), promýšlejte 
různé varianty, představujte 
si sami sebe v konkrétních 
pracovních pozicích – jaké by 
byly vaše jednotlivé pracovní 
úkoly, co byste uměli, jak bys-
te tyto úkoly plnili, jak by vy-
padalo vaše pracoviště, jaké 
pracovní pomůcky a pracovní 
prostředky byste používali.

Inventura pro rodiče – na-
bídnuté otázky k zamyšlení:
- Jaké jsou vlastnosti mého 
dítěte – kladné i záporné?
- Jak se projevuje vzhledem 

ke kamarádům a k jiným 
lidem – je raději samo nebo 
mezi lidmi?
- Má nějaké zájmy? Jak trá-
ví volný čas?
- Má nějaké pravidelné úkoly? 
S čím mi pomáhá doma? Na-
vštěvuje pravidelně sportov-
ní nebo jiné kroužky? Které 
činnosti si vyzkoušel/a, co 
umí a jak mu/jí to jde?
- Jakou má fyzičku? Má 
zdravotní omezení?
- Jaký má školní prospěch? 
Jak se připravuje do školy?
- Jaké má za sebou úspěchy, 
neúspěchy – v celém svém 
dosavadním životě?

- Jaké jsou mé finanční mož-
nosti (školné na soukromé 
škole, dojíždění, internát)?

Tyto otázky a výše uvedené 
zdroje vás navedou na mož-
nosti budoucího uplatnění 
vašeho syna nebo vaší dce-
ry. Nerozhodujte za dítě, ale 
společně hledejte a diskutujte 
o jednotlivých povoláních. 
Každý je jedinečný a pro kaž-
dého je místo na trhu práce. 

Přejeme vám všem 
úspěšnou volbu.

Připravil: Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní 

pracoviště Frýdek-Místek

          
 

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

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 
a 

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

 
     

 
 
 

  PREZENTACE UČEBNÍCH A 
 STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 
   pro školní rok 2017/2018 

 možnosti studia pro žáky devátých tříd základních škol 
 vzdělávací nabídka pro dospělé 

  PREZENTACE POVOLÁNÍ 
 ukázky pracovních činností, záběry z pracovišť 

  PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ 
 žádané profese na trhu práce, profily absolventů škol 

 

Termín a místo konání: 
 

 
 

Frýdek-Místek, Národní dům,  
Palackého 134, Místek   

(vchod ze zahrady od parkoviště – bývalého autobusového stanoviště) 
 

VSTUP ZDARMA 

Volba povolání 2016: Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – I.

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá osvěto-
vou akci „Den Země 2016 – 
Den čistého ovzduší“, která 
si klade za cíl zábavnou 
formou informovat o pro-
blematice čistoty ovzduší 
v našem regionu. Den čis-
tého ovzduší se uskuteč-
ní v úterý 4. 10. od 10.00 
do 16.00 hodin na náměstí 
Svobody v Místku. 

V rámci této akce se 
uskuteční přednášky Spo-
lečenstva kominíků České 
republiky v Národním domě 
v Místku v 11.30 hodin a ná-
sledně v 14.30 hodin. 

Program je určen pro ši-
rokou veřejnost a zaujme 
jak dospělé, tak i děti:

- Dne Země 2016 – Dne 
čistého ovzduší se zúčastní 
Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ost-
rava, Výzkumné energetic-
ké centrum, 
se svou edu-
kativní show 
„Smokeman 
zasahuje“. 
Cílem této show je přiblížení 
správného spalování v lokál-
ních topeništích; praktické 
ukázky, jak správně (ne)topit 
a seznámení s tím, co nejví-
ce ovlivňuje to, co vychází 
z našich komínů. 
- Přední odborníci na spa-
lovací procesy a spalinové 
cesty, Společenstvo komi-
níků České republiky, bu-
dou prezentovat konstrukce 
spalinových cest a zájem-
cům poskytnou poradenství. 
V Národním domě, na adre-
se Palackého 134, v Místku 
v místnosti č. 5 v 1. patře, 
proběhne v době 11.30–12.30 
hodin, opakování v 14.30–
–15.30 hodin, přednáška 
o problematice spalování, 
spalinových cest a spalova-
cích zdrojů, kterou přednese 
zástupce Společenstva komi-
níků České republiky.
- Český hydrometeorolo-

gický ústav bude prezento-
vat meteorologickou stanici 
a předvede pokusy přibližu-
jící atmosférické jevy.
- Muzeum Beskyd Frýdek-
-Místek, p. o., přiblíží bioin-
dikátory čistoty ovzduší. 
- Společnost Frýdecká sklád-
ka, a. s., představí systém 
jímání skládkového plynu 
a třídění a využívání odpadů.
- Společnost EKOLAMP 
s.r.o. představí systém 
recyklace zářivek.
- Pracovníci Magistrátu 
města Frýdku-Místku po-
skytnou poradenství ohled-
ně dotačního programu 
Statutárního města Frý-
dek-Místek na podporu ak-
tivit vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí.

V rámci akce Den Země 
2016 – Den čistého ovzdu-
ší byla vyhlášena výtvarná 
soutěž pro žáky základních 

škol ve Frýd-
ku-Místku. 
V průběhu 
programu bu-
dou od žáků 

vybírány obrázky, které bu-
dou vyhodnoceny komisí, 
a vítězné obrázky nebo je-
jich části (výřezy) následně 
poslouží jako výzdoba nové-
ho oplocení dětských hřišť 
ve Frýdku-Místku.

Den Země 2016 – Den 
čistého ovzduší je zaměřen 
na aktivity spojené s výcho-
vou k porozumění a ochraně 
životního prostředí, aby-
chom byli zodpovědnými 
obyvateli naší planety.

Tato akce je financová-
na z rozpočtu Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
a Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu 
na Podporu dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje pro rok 2016.

Den Země 2016 – Den čistého ovzduší

„s podporou
města a kraje“



≈  9  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referenta územního plánování, oddělení územního rozvoje 

při odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
Zařazení: úředník
Druh práce: referent 
územního plánování
Místo výkonu práce: měs-
to Frýdek-Místek
Platová třída: 10
(platový stupeň podle dél-
ky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách 
a správě; možnost postup-
ného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozděj-
ších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
1. 1. 2017
Pracovní poměr: doba ne-
určitá 
Požadované předpokla-
dy:
1. a) vysokoškolské vzdě-
lání architektonického 
směru, autorizace pro 
obor územní plánování 
nebo bez specifikace obo-
ru, nebo
b) vysokoškolské vzdělá-
ní uznané pro autorizaci 
v oboru územní pláno-
vání (dle Usnesení před-
stavenstva ČKA č. 1/PŘ/
AR/2014), praxe při vý-
konu územně plánovací 
činnosti ve veřejné správě 
výhodou, nebo
c) vysokoškolské vzdě-
lání příbuzného oboru, 
uznaného pro autorizaci 
v oboru územní pláno-
vání (dle Usnesení před-
stavenstva ČKA č. 1/PŘ/

AR/2014) nebo vysoko-
školské vzdělání se sta-
vebním zaměřením, nebo
d) vysokoškolské vzdě-
lání dalších příbuzných 
oborů technického směru
2. obecné předpoklady 
dle ustanovení § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samospráv-
ných celků, ve znění poz-
dějších předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování 
a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů a prová-
děcích vyhlášek
• zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
5. velmi dobrá znalost 
práce s PC – Word, Outlo-
ok, práce s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti 
státní správy a zkouš-
ka odborné způsobilosti 
na úseku územního plá-
nování nebo zkušenosti 
a praxe z projekční čin-
nosti při tvorbě územního 
plánu výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče

Odbory

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

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha 
a nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 
5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá výrob-
na 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 18,37 m², VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 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 18,37 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) 
– ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 (kan-
celář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3975/6) – Místecká kasárna

nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3975/7) - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Elektronická aukce – přebytečný 
movitý majetek a hrobová zařízení
Statutární město Frýdek-Místek bude nabízet k prode-

ji přebytečný movitý majetek a hrobová zařízení, která 
jsou umístěna na hrobových místech na veřejném pohře-
bišti ve Frýdku, a to formou elektronické aukce.

Elektronická aukce se uskuteční ve dnech
3.–9. 10. 2016 na portále www.aukcefm.cz

Ing. Bc. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis uchaze-
če
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce; u cizích státních 
příslušníků obdobný do-
klad vydaný domovským 
státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vy-
zvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.
V přihlášce uveďte i číslo 

telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 23. 9. 
v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adre-
su: 

Magistrát města 
Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
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Veřejná plocha hřbitova, 
která není pronajata jednot-
livým nájemcům hrobových 
míst, nesmí být individuálně 
užívána jinak než provozo-
vatelem nebo správcem ur-
čeným způsobem. Hrobové 
místo je přesně definované 
v jednotlivých uzavřených 
smlouvách. Plocha určená 
jednotlivými smlouvami 
jako hrobové místo smí být 
nájemcem hrobového mís-
ta užívána jen ke smlouvou 
stanovenému účelu. Úpra-
va okolí hrobového místa, 
betonáž či změna rozměrů 
hrobového místa bez před-
chozího písemného souhlasu 
provozovatele veřejného po-
hřebiště je porušením záko-
na č. 256/2001 Sb., o pohřeb-

nictví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále je porušením 
smlouvy o nájmu hrobové-
ho místa a Obecně závazné 
vyhlášky statutárního města 
Frýdek-Místek č. 8/2005 Řád 
veřejných pohřebišť.

Výše uvedené předpisy 
neumožňují pronájem hro-
bového místa za účelem 
zřízení zpevněných ploch 
nebo okrasných ploch kolem 
pronajatých hrobových míst, 
z toho důvodu žádá provo-
zovatel, respektive správce 
veřejného pohřebiště, o uve-
dení neoprávněně uprave-
ných ploch do původního 
stavu.
Správce veřejného pohře-
biště: TS a.s., se sídlem 17. 

listopadu 910, Frýdek-Místek
Kontaktní osoba:
pan Pavel Menšík, 
tel.: 731 400 138
e-mail: 
pavel.mensik@pietas.info
paní Naděžda Švrčinová, 
tel.: 731 196 620 
e-mail:
nada.svrcinova@tsfm.cz
Provozovatel veřejného po-
hřebiště: Statutární město 
Frýdek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a země-
dělství, pracoviště Palackého 
115, Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba:
paní Blanka Kalenská, tel.: 
558 609 488, 777 921 817
e-mail: kalenska.blanka@
frydekmistek.cz

Výzva nájemcům hrobových míst Nesprávné úpravy hrobových míst a jejich okolí !!!
1) Štěrk nebo kůra kolem hrobového místa – NESPRÁVNĚ,
2) umístění květináčů, nářadí, nádob, výsadeb apod. ko-
lem hrobového místa – NESPRÁVNĚ,

3) změna rozměrů hrobového místa bez souhlasu provozo-
vatele veřejného pohřebiště – NESPRÁVNĚ,
4) betonáž kolem hrobového místa – NESPRÁVNĚ,

5) změna rozměrů hrobového místa bez souhlasu provozo-
vatele veřejného pohřebiště – NESPRÁVNĚ,

6) dlaždice umístěné před hrobovým místem – NESPRÁVNĚ,
7) betonáž před hrobovým místem nebo v uličce mezi hro-
bovými místy – NESPRÁVNĚ.

Nabídka nebytových prostor
Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku nabízí 
k pronájmu prodejnu, která se nachází v budově školy 
na Hlavní třídě. Prodejní plocha je 54 m2 a v současné 
době se zde nachází prodejna květin.

Bližší informace na tel.: 736 536 307.

Rada města Frýdku-Místku 
na své schůzi dne 26. 7. 2016 
usnesením č. 14/65/2016 
schválila podmínky Pro-
gramu na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 
2017 (dále jen „Program“).

Podmínky:
http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/socialni-sluzby/
dotace/dotace-na-podporu-v-
-oblasti-zdravotnictvi/dotac-
ni-programy-na-rok-2017/

Podporované oblasti
1. Podpora a rozvoj zdravotní 
péče a následné péče (pod-
pora materiálně-technického 
vybavení vedoucí ke zlepšení 
zdravotního stavu občanů)
2. Podpora preventivních pro-
gramů vedoucích k výchově 
ke zdraví, zdravému způsobu 
života a humanitární pomoci 
(zaměřeno na zdravotnickou 
osvětu, prevenci civilizačních 
onemocnění, humanitární po-
moc apod.)
3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany (podpora činností, je-
jichž účelem je zlepšení fyzic-
ké i psychické kondice zdra-
votně postižených občanů)
4. Vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postiže-
ných občanů, včetně rovných 
podmínek (podpora činnos-
tí, jejichž účelem je zlepšení 
kvality života zdravotně po-
stižených občanů)
5. Podpora projektů zaměřu-
jících se na poskytování mo-
bilní paliativní péče (mobilní 
hospic) (podpora činností, 
jejichž účelem je zmírnění 
utrpení a zachování kvality 

života pacienta, který trpí ne-
vyléčitelnou nemocí)

Vymezení okruhu 
žadatelů a lokalizace:

1. Za oprávněné žadatele o do-
taci jsou považovány fyzické 
a právnické osoby realizující 
projekt na území města nebo 
mimo jeho území s tím, že vý-
stupy realizovaného projektu 
musí být využity pro občany 
města Frýdku-Místku.
2. Žádost nemohou podá-
vat politické strany a poli-
tická hnutí podle zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a hnu-
tích, v platném znění, a pří-
spěvkové organizace zřízené 
městem.
Podmínky pro předložení 

žádosti o dotaci
1. Žadatel předkládá žádost, 
kterou tvoří:
a) Žádost o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu města (příloha 
č. 2 Programu),
b) Čestné prohlášení za úče-
lem poskytnutí dotace z roz-
počtu města (příloha č. 3 Pro-
gramu),
c) prosté kopie dokladů 
o právní osobnosti a dokladu 
k oprávnění vykonávané čin-
nosti (stanovy, statut, zřizo-
vací listina, výpis z veřejných 
rejstříků apod.),
d) prosté kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statutární-
ho orgánu, současně s dokla-
dem osvědčujícím oprávnění 
statutárního orgánu jednat 
jménem osoby (podepisovat 
smlouvy),
e) prosté kopie smlouvy o zří-
zení běžného účtu u bankov-
ního ústavu,

f) prosté kopie potvrzení o IČ, 
výpis z registru ekonomic-
kých subjektů,
g) prostá kopie o registraci 
DPH.
h) fyzické osoby předloží ak-
tuální výpis z veřejné části 
živnostenského rejstříku (vy-
dávání správní oddělení živ-
nostenského úřadu),
i) stručná informace o své čin-
nosti 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 žádostí 
byly přílohy doloženy.
3. Žádost o dotaci spolu se 
všemi vyplněnými příloha-
mi v jednom podepsaném 
originále lze podat prostřed-
nictvím provozovatele poš-
tovních 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,

Lhůta pro podávání žá-
dostí a kontaktní osoba
1. Lhůta pro podávání žádos-
tí je od 1. 10. 2016 do 31. 10. 
2016 včetně.

Kontaktní osoba (adminis-
trátor): Věra Konečná, od-
bor sociálních služeb
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail: konecna.vera@fry-
dekmistek.cz 

Vyhlášení Programu na podporu projektů
v oblasti zdravotnictví pro rok 2017
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Bližší informace k jednotlivým kroužkům a kurzům budou k dispozici během září.

Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz, na kterých najdete informace o cenách, termínech apod.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, při-
hlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
web: www.klicfm.cz
e-mail: info@klicfm.cz

KURZY:
Aby byl člověk co nejdé-
le zdráv, měl by se pra-
videlně hýbat. Národní 
dům připravil celou řadu 
kurzů, ve kterých budete 
moci rozvíjet své doved-
nosti a kondici. Hlásit se 
můžete již teď. Předpla-
cený kurz může být také 
pěkným dárkem pro vaše 
blízké.

Pohybové
Orientální tanec
PO 17.30 – 18.30
Zahájení: 3. 10.

Kurzovné: 600 Kč/10 
lekcí; 70 Kč/1 lekce
Zdravotní cvičení 

s prvky jógy
ÚT 9.00 – 10.00

Zahájení: ÚT 20. 9.
Kurzovné: 600 Kč/ 12 
lekcí; 55 Kč/ 1 lekce

Cvičení pro zdraví 
s pilates

ÚT 16.30 – 17.30
Zahájení: ÚT 20. 9.

Kurzovné: 600 Kč/ 12 
lekcí; 55 Kč/ 1 lekce

Powerjóga
ST 16.30 – 17.30
Zahájení: 21. 9.

Kurzovné: 800 Kč/10 
lekcí; 90 Kč/1 lekce
Cvičení pro seniory

ČT 8.30 – 9.30
Kurzovné: 540 Kč/12 
lekcí; 55 Kč/1 lekce
Cvičení pro zdraví

ČT 17.00 – 18.00
Zahájení: 15. 9.

Kurzovné: 650 Kč/10 lekcí; 
55 Kč/1 lekce

Ostatní
Pěvecké lekce

Po 17.00 – 18.30
Zahájení: 19. 9. 2016

Kurzovné: 800 Kč/10 
lekcí, 100 Kč/1 lekce

Arteterapie
ČT 17.45 – 19.15
Zahájení: 22. 9.

Kurzovné: 750 Kč/10 lekcí; 
80 Kč/1 lekce

Informace, přihlášky 
a způsobu úhrady na: 

www.kulturafm.cz nebo 
na tel. 558 113 457, 
Hana Janáčková.

NÁRODNÍ DŮM - KULTURA FM - NABÍDKA KURZŮ

ESTETIKA
Kurz základy kresby 

Věk: od 15 let a dospělí
Kurz základy malby

Věk: od 15 let a dospělí
Kurz kresby a malby 

pro pokročilé
Věk: od 15 let a dospělí

Mozaika
Věk: od 9 let

Šperkování
Věk: od 9 let

Výtvarníček
Věk: 5 – 7 let

Paleta 1 (mladší)
Věk: 7 – 9 let

Paleta 2 (starší)
Věk: 10 – 14 let

Paličkování
Věk: dospělí

Kroužek šití
Věk: 6 – 10

Pedig
Věk: dospělí

Keramika 1 (mladší)
Věk: 6 – 9 let

Keramika 2 (starší)
Věk: 10 – 15 let

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí

Digi Foto
Věk: 7 – 12 let

POHYB A TANEC
Minitanečky

Věk: 4 – 6 let
Malí sportovci

Věk: 4 – 7 let
Sportíci

Věk: 7 – 12 let
Taneční skupina AKTIV 
Věk: 4 – 18 let

Badminton
Věk: 10 – 15 let

Lukostřelba
Věk: 9 – 15 let

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let
Jsme turistický oddíl 
s všestrannou činností, 
která nezná hranic. V od-
díle pracují tři družiny, 
které spolu na oddílov-
kách a oddílových akcích 

bojují o body, hrajeme hry 
na hřišti, v lese, na louce, 
ve městě, v tělocvičně, 
ve vodě a na sněhu. Proni-
káme do tajů a kouzel růz-
ných míčových her, naučíš 
se hrát bojové hry s papíro-
vými míčky, ale i bez nich. 
Bojujeme o body do od-
dílového bodování jed-
notlivců a družin. Máme 
svoje peníze, za které si je 
možno koupit věci spoje-
né s naší činností. Učíme 
se rozumět mapě, praco-
vat s uzlovačkou, postavit 
stan, rozdělat oheň, luští-
me tajemné zprávy, pra-
cujeme s busolou a učíme 
se signalizovat různými 
způsoby. Pořádáme letní 
stanový tábor a zimní tá-
bor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou 
za jeden provaz, a od roku 
1998 jsme členy Asociace 
TOM ČR.

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let

Judo a sebeobrana
Věk: 7 – 15 let

Kung–Fu
Věk: 7 – 15 let

Pilates a zdravotní 
cvičení (dospělí)

Věk: dospělí
Zdravotní cvičení 

(dospělí)
Věk: dospělí

TECHNIKA 
Věda pro děti

Věk: 6 – 10 let
Odhalte s námi tajemství 
vědy. Ukážeme si, že fy-
zika, chemie i technika 
mohou být velká zábava. 
Čekají nás pokusy, pozo-
rování i výroba drobných 
hraček a fyzikálních po-
můcek. Domů si odnesete 
i pracovní listy s návodem 
jak na to.

Plastikový modelář
Věk: 9 – 17 let
Pro všechny se zájmem 

o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku 
apod. Naučíte se zručnos-
ti, přesnosti, trpělivosti 
a seznámíte se s dějinami 
leteckého průmyslu.

Základy elektroniky
Věk: 10 – 15 let
V kroužku vás seznámíme 
se základy elektroniky. 
Naučíme vás vše potřebné 
o elektronických součást-
kách, o výrobě plošných 
spojů a jejich osazování 
součástkami a správnému 
pájení. Budete provádět 
základní měření a nasta-
vování elektronických 
obvodů. Kroužek bude 
probíhat v odborné učebně 
na Střední škole elektro-
stavební a dřevozpracující 
ve Frýdku-Místku.
Základy programování 

v jazyce C#
Věk: 10 – 15 let
Základy programování 
v jazyce C#. Tento jazyk 
je dnes světově užívaným 
jazykem a spolu s jazykem 
Java se učí na všech vyso-
kých školách přírodověd-
ného i technického směru. 
Zvládnutí základů tohoto 
jazyka je určitě vědomost-
ní přínos a bonus pro jeho 
další studium na střední, 
nebo i vyšší škole. Může 
být dobrým začátkem pro 
žáky 2. stupně ZŠ pro pří-
padné rozhodování se pro 
volbu povolání. Profese 
programátora je dnes stá-
le vyhledávána a je dobře 
oceněna.
Základy programování 

webových stránek
Věk: 10 – 15 let
Náplň členěna do tří oddí-
lů: 1. Jazyk HTML, XHT-
ML a HTML5, 2. Jazyk 
CSS a CSS3, 3. Ukázky 
programování webových 
stránek v prostředí Visual 
Studio na platformě ASP.
NET s podporou jazyka 

C#. Po absolvování tohoto 
kroužku budou účastníci 
schopni naprogramovat 
moderní layout webové 
stránky pro osobní potřebu 
s ukázkou jejího umístění 
na webhosting.

Malý kutil
Věk: 6 – 10 let
Kroužek pro děti, zamě-
řený na rozvoj manuální 
zručnosti. Pod vedením 
lektora budou děti řezat, 
brousit, vrtat, šroubovat, 
natírat, lepit. Poznají vlast-
nosti různých materiálů 
a domů si odnesou řadu 
vlastnoručně zhotovených 
výrobků.

ŠACHY A HRY
Šachové kroužky

Věk: 5 – 18 let
Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let

Klub deskových her
Věk: 7 – 18 let

JAZYKY
Angličtina pro nejmenší

Věk: 5 – 7 let
Angličtina – začátečníci 

(dospělí)
Věk: dospělí

Angličtina – pokročilí 
(dospělí)

Věk: dospělí

HUDBA 
Kytara – začátečníci, 

mírně pokročilí, 
pokročilí

Věk: 7 – 15 let

OSTATNÍ
Klub Amos

Věk: od 14 let
Dramatický kroužek

Věk: od 9 let
Kuchtíci (začátečníci)

Věk: 7 – 12 let

RODINNÉ CENTRUM 
KLÍČEK
Povídálek

Věk: 4 – 7 let

Kroužek pro všechny upo-
vídané i méně povídavé 
děti. Formou her, říkadel 
a dalších zábavných čin-
ností budeme procvičo-
vat správnou výslovnost, 
rozšiřovat slovní zásobu, 
trénovat správné dýchání.

Tvořílek
Věk: 4 – 7 let
Tvoříme i z netradiční-
ho materiálu. Vše půjde 
snadno a radostně. Vý-
tvarné a pracovní činnosti 
jsou přirozeně propojeny 
s vědomostními úkoly 
a ekologickými tématy. 
Využijeme materiál, jako 
je papír, plast, sklo, textil, 
drát i přírodniny. Budeme 
ho přetvářet do originál-
ních dekorací a užitko-
vých předmětů.
Angličtina pro nejmenší
Věk: 5 – 7 let

Kostíci
Věk: 5 – 7 let
V tomto kroužku se děti 
zábavnou a hravou formou 
dozví, jak vypadá lidské 
tělo, kde najdeme důležité 
orgány a jak vše funguje. 
Kroužek si zpříjemníme 
motivačními hrami.

Přírodovědný kroužek
Věk: 9 – 12 let
Čeká vás poznávání příro-
dy. Nebudeme ji zkoumat 
pouze očima, ale také mi-
kroskopem. 
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debních stylů s příchutí dálek a vytváří 
originální krasohled ženského nitra.
Účinkují: Andrea Konstankiewicz-
-Nazir – violoncello, zpěv, Dorota Ba-
rová – violoncello, zpěv
Vstupné: 250 Kč v předprodeji/280 Kč 
na místě.

VÝSTAVY:
Čt 1. 9. – Pá 30. 9.

Lenna Barrie – Příznaky života
Barvy, světla a energie srší z tvorby 
výtvarnice a fotografky, která se nebo-
jí hledat a ukazovat pozitivní stránky 
našeho bytí. Jen stěží nalezneme ve fo-
tografiích jiných autorů tolik lásky, ra-
dosti a něhy.
Lenna Barrie ve svých fotografiích cit-
livým a nezapomenutelným způsobem 
zvěčňuje křehké okamžiky našeho ži-
vota.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program 
pro regeneraci po porodu, miminka 

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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; 2-3 

roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku sedavé 
práce a jednostranného zatížení; vhod-
né 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.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

zíme se pravidelně jednou za čtrnáct 
dní ve čtvrtek na zajímavých před-
náškách, které vedou zkušení odbor-
níci. Studium je čtyřleté, zakončené 
závěrečným testem. Absolventi Seni-
orgymnázia mohou pokračovat v Se-
niorklubu.

Sobota 17. září v 9.30 hodin, 
sraz u hlavní brány

Mykologická vycházka k výstavě 
Živé houby v muzeu 

Mykologická vycházka po hukvaldské 
oboře s předním regionálním mykolo-
gem Jiřím Ledererem.

Čtvrtek 28. září, 11.30 – 13.00, 
Zámecké náměstí

Svatováclavská vyjížďka veteránů 
– Memoriál Růženy Horákové

Letošní akce se zúčastní 200 historic-
kých automobilů a motocyklů do roku 
výroby 1980.

Výzva k výstavě vánočních ozdob
K doplnění vánoční výstavy v muzeu 
hledáme starší fotografie ozdobených 
vánočních stromečků v rodinách 
na Frýdecko-Místecku. Budeme vděč-
ni i za informace o tom, jak jste Vá-
noce slavili vy, případně vaši rodiče. 
Mgr. Pavla Platošová, tel. 558 630 051, 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.
com.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Již třetím rokem naše muzeum oteví-
rá každé pondělí poradnu pro všechny 
houbaře, amatérské mykology a mi-
lovníky přírody. Bude vám k dispozici 
odborník Jiří Lederer. 
BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 

PORADNA
Od května máte opět možnost přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zají-
mají planě rostoucí rostliny nebo me-
chorosty. Poradí vám botanička Petra 
Juřáková a bryoložka Jana Tkáčiková. 
Poradny jsou otevřeny vždy v pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na přírodovědném úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek (Langův dům, 
Hluboká 66). Poradny budou otevřeny 
do konce října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU 

CESTIČKA – HLEDAČKA
Můžete si zahrát hru pro celou rodinu, 
kterou jsme pro vás připravili, vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. Více in-
formací na webových stránkách nebo 
na pokladně muzea.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KINO:
Pá 16. a Ne 18. 9. v 17.00

Strašidla
ČR, rodinná pohádková komedie, 2D, 
přístupný 113 min., vstupné 100 Kč, 
pro děti.

Pá 16. a Ne 18. 9. v 19.00
Dítě Bridget Jonesové

USA, romantický / komedie, 2D, 15+, 
dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 19. 9. v 19.00
Projekce ke Dni zdraví a sociálních

služeb: Švédská teorie lásky
Švédsko, dokumentární, 2015, režie: E. 
Gandini, 15+, titulky, 76 min., vstupné 
ZDARMA, Filmový klub.

Út 20. 9. v 19.00
Projekce ke Dni zdraví a sociálních

služeb: Manželka za 50 ovcí
Švédsko, dokumentární, 2010, režie: 
N. Sarvestani, 15+, titulky, 52 min., 
vstupné ZDARMA, Filmový klub.

St 21. 9. v 17.00
Dítě Bridget Jonesové

USA, romantický / komedie, 2D, 15+, 
dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 23. 9. v 9.30
Příběhy zvířátek

ČR, animovaný, přístupný, 63 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 23. – Ne 25. 9. v 17.00
Čapí dobrodružství

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 110 Kč, pro děti, premi-
éra.

Pá 23. 9. v 19.00
Mechanik zabiják: Vzkříšení

USA, akční / krimi / thriller, 2D, 15+, 
titulky, 98 min., vstupné 110 Kč, pre-
miéra.

So 24. 9. v 15.00
Zootropolis: Město zvířat

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 109 min., vstupné 80 Kč, pro děti, 
Bijásek.

So 24. – Ne 25. 9. v 19.00
Prázdniny v Provence

ČR, komedie, 2D, 12+, 95 min., vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Út 27. 9. v 19.00
Ozvěny LFŠ: Saulův syn

Maďarsko, drama, 2D, 2015, režie: L. 
Nemes, 15+, titulky, 107 min., vstupné 
90 Kč / pro členy FK 70 Kč, Filmový 
klub.

St 28. 9. v 10.00
Jak básníci čekají na zázrak

ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 28. 9. v 18.00
Café Society

USA, komedie / drama / romantic-
ký, 2D, 15+, titulky, 96 min., vstupné 
140 Kč/ pro dámy 120 Kč, Dámská jíz-
da, premiéra.

Pá 30. 9. – Ne 2. 10. v 17.00
Sirotčinec slečny Peregrinové 

pro podivné děti
USA, fantasy, 2D, přístupný, dabing, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 30. 9. v 19.00
Deepwater Horizon: 
Moře v plamenech

USA, akční / drama / thriller, 2D, 15+, 
titulky, vstupné 110 Kč, premiéra.

DIVADLO:
So 17. 9. od 19.00 

Blázinec
/předplatitelská skupina A
Neuvěřitelných patnáct rolí zvládne 
populární herec Miroslav Táborský. 
Groteska o světě, ve kterém se vlády 
zmocní blázni z jednoho psychiatric-
kého ústavu, je představením  jednoho, 
zato ale vynikajícího herce. Vstupné: 
350 Kč.

Po 26. 9. od 19.00
Spolu

/předplatitelská skupina C
Hra o dvou hvězdách předválečného 
filmu, kterým po válce jejich spolu-
občané „nadali do německých ku-
rev“.  Hra nejen o tom, že Baarová 
má oči mandlové a Mandlová má oči 
barové, ale i o těch, kdo je asi milovali 
a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás?
Vstupné: 280 Kč

KONCERT:
Čt 22. 9. v 19.00

Tara Fuki
Dvě křehké dámy, majitelky dvou sa-
metových hlasů, dvou krásně znějících 
cell a jejich křehká a intimní muzika. 
Obě violoncellistky se hudbě věnují 
odmalička, ale až jejich společným 
setkáním v Brně v roce 2000 mohlo 
vzniknout duo Tara Fuki. Hudba Tara 
Fuki je naprosto svébytná, své kořeny 
má ve společných improvizacích, které 
jsou postupně hlouběji propracovává-
ny. Je obohacená o otisky různých hu-

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:

JAK SEMENA
PUTUJÍ KRAJINOU

No přece létají vzduchem, padají a ská-
čou, plaví se po vodě nebo se dokon-
ce nechají sežrat, aby se dostaly pryč 
od rodičů. Na výstavě uvidíme, čím 
rostliny vybavily svá semínka a plody, 
aby se mohly šířit po okolí.
Výstava potrvá do 6. listopadu.

IX. BESKYDSKÉ TRIENÁLE 
ŘEZBÁŘŮ

Po třech letech opět zveme návštěvní-
ky na již IX. ročník Beskydského trie-
nále řezbářů. Profesionální i amatérští 
řezbáři z Česka, Slovenska a Polska 
představí své názory a pohled na život 
prostřednictvím svých nově vytvoře-
ných děl.
Výstava potrvá do 13. listopadu.

ŠKOLNÍ OBRÁZKY
Představíme jednu z nejrozšířenějších 
učebních pomůcek. V českých zemích 
je začal v letech 1856–1865 vydávat 
Karel Slavoj Amerling. Jejich masová 
produkce přichází v 80. letech 19. sto-
letí, vrcholí v období První republiky, 
velmi významnou roli hrály i v budo-
vatelské éře 50. let 20. století a svou 
oblibu ve školách si uchovaly dodnes. 
Na výstavě budou k zhlédnutí např. 
nejstarší obrázky ze sbírky Muzea 
Beskyd, ale nejeden návštěvník bude 
moci zavzpomínat na svá školní léta 
i nad obrázky z dob nedávno minulých. 
Vernisáž ve čtvrtek 29. září v 17 hodin, 
výstava potrvá do 20. listopadu. 

FOTOSOUTĚŽ:
Hmyz a jiná havěť zblízka

Tak zní téma fotosoutěže, kterou vy-
hlašujeme pro všechny nadšené foto-
grafy ve věku 15–100 let. 
Podělte se o své foto-úlovky ze světa 
hmyzu a jiných bezobratlých a navrch 
získejte hodnotnou cenu. Uzávěrka 
soutěže je 30. 9.
Více informací a přihláška do soutěže 
ke stažení na www.muzeumbeskyd.
com.

DĚNÍ V MUZEU:
Seniorgymnázium

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nabí-
zí možnost studia v Seniorgymnáziu. 
Tento projekt umožňuje využití vol-
ného času seniorů zajištěním dalšího 
vzdělávání v široké škále oborů. Schá-
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Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2016 – leden 2017
(zahájeno v týdnu od 12. 9.)

9. ZŠ
Pondělí

16.30-18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 4.-5. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl

16.00-17.30 proti bolestem zad
17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl

Středa
17.15-18.45 mírně pokročilí, 2.-3. díl

19.00-20.30 začátečníci, 1.-2. díl
Čtvrtek

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl
10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Místek – MŠ, Anenská 656

Středa
15.00-16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek - MŠ, Svatopluka Čecha 170

Pondělí
16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.30-20.00 proti bolestem zad

BErKANA – CENTrUM ZDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITY

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

www.centrum-berkana.cz
Jóga v páru 

Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 
páry muž a žena, i kamarádky) 

16. 9., 19.00–20.30
Koncert - Za hranicemi ticha 

23. 9., 18.00–20.00 
Oshovy dynamické meditace 

Pravidelné akce:
Úterky 

Terapeutická jóga začátečníci, kurz 
eva@berkana.cz 

Čtvrtky 
Terapeutická jóga pokročilí, kurz 

eva@berkana.cz 
Středy

Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 
kurz 

michalp@centrum-berkana.cz 
http://tchajti.wordpress.com/ 

Úterky 
Dětská jóga, kurz 

Shiatsu 
Fonoforéza 
606 955 930 

Harmonizační večery pro ženy
Čas pro sebe a cesta k sobě samé. Čas 

tance, meditací a práce s pánevním 
dnem. Od 7. října a pak každý 

první a třetí pátek v měsíci od 17.00 
do 19.30. Je nutné se předem objednat.

monikahavelka@seznam.cz
Tel.: 606 697 199. 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

18. 9. v 17.00 - Kostrč
Divadelní hra v provedení divadelního 
souboru „U Lípy“ z Ostravy-Hrabové. 
Hra má jedinou ambici: pobavit divá-
ka. Délka 80 min. s přestávkou, vstup-
né dobrovolné.

29. 9. – 18.00 – 21.00 
Swingové večery 

Každou poslední neděli v měsíci hra-
je swingový orchestr Big Blast Band 
+ taneční skupina Old Tower Swing. 
Vstupenky na místě!

KULTUrNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Půjčovna kostýmů 
od 1. 9. do 31. 10. - út a čt 15–17 hodin

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Najdete na str. 11
AKCE
20. 9. 

KONKURZ TS AKTIV 
Nábor nových členů do skupiny mo-
derního tance.
Kategorie Mini (ročníky 2010 – 2012) 
– od 15.30 do 16.15 hodin 
Kategorie Děti (ročníky 2009 – 2006) 
– od 16.30 do 17.45 hodin 
Kategorie Junioři a hlavní katego-
rie (ročníky 2005 a starší) – od 18.00 
do 19.00 hodin 
Místo: Obchodní akademie, Palackého 
123, Místek (velká tělocvična) 
Informace: Patrik Siegelstein | 
558 111 761, 731 167 721 | patrik@
klicfm.cz 

1. 10. 
PRINCEZNY NA CESTÁCH 

Milé princezny, země, kterou navští-
víme při našem prvním setkání, je 
pro mnohé z vás již dobře známou. 
Jezdíme si tam odpočinout a užívat si 
slunce a tyrkysově modrého moře. Je 
to ale také země hor, vodopádů a jezer. 
Prozradím ještě název hlavního města 
– Záhřeb. Více už ani muk! 
Věk: 5–9 let 
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin 
Cena: 230 Kč Informace: Pavla Chro-
báková | Telefon: 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz 
Na akci se přihlaste do 26. 9.

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 dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

 KENNY BABY CLUB

Tel.: 736 520 414
www. evakiedronova.cz

Otevřeli jsme své vlastní centrum s ba-
zénem se slanou vodou na Panských 
Nových Dvorech.
Nutno se předem přihlásit!

HOrSKÝ KLUB TOMBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, miniškolku pro děti 
od 20 měsíců do 3 let, mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky i semináře.

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

V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou rodiče 
s dětmi vyzkoušet práci s Montessori 
pomůckami a materiálem. Věnujeme 
se zde především aktivitám praktické-
ho života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, 
řečové, hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti se učí soustředěné práci i dokon-
čovat jednotlivé aktivity.
V průběhu pracovny mají rodiče mož-
nost získat informace a podněty pro 
aktivity v domácím prostředí. Děti zde 
mají možnost si zvykat na kolektiv dětí 
a dospělých a rozvíjet komunikaci, své 
sociální kontakty a dovednosti.

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín kurzů 2016 / 2017: 
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 

10.30 – 12.00 hodin
I. pololetí od 5. 9. 2016 do 30. 1. 2017

Pokud máte zájem o Montessori pra-
covnu, rezervujte si, prosím, včas své 
místo v kurzu.

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
29. 9. (čt) od 19 h. 

Folk & Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudeb-
ní jamování příznivců „čundrácké“ 
muziky vonící dálkami, ohněm a přá-
telstvím. Nejedná se o koncert. Vstup 
zdarma.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Tomáš Štukner – RUCE

„Narodil jsem se a nevěděl. A teď..., 
no a teď..., jsem na tom stejně, ale 

učím se!“
„Věřím v to, co cítím, a to, co cítím, se 
snažím zachytit ve svých fotografiích. 

Radost, smutek, láska, nenávist, i to 
jsou emoce, které k životu patří. Chci, 

aby mé fotky v dnešní monotónní 
a nenáročné době přinášely radost, vy-
volávaly emoce a představivost v kaž-
dém z nás. Budu rád, když se o to díky 
mým fotkám alespoň pokusíte, a budu 

šťastný, když se mi to povede.“
Výstava potrvá do 31. 10.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 
RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.

Karakal téměř 20 let vede své žáky 
cestou klasické Rádžajógy, osvědčené 
cesty nacházení životní harmonie s tra-
dicí více než 4 tisíce let. Vyváženost 
tělesného i psychického rozvoje lidské 
bytosti v souladu s celým vesmírem je 
zde na prvním místě a může vést k na-
lezení smyslu lidské existence, ke spo-
kojenému životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštivte 
www.joga-karakal.cz

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace, 
psychohygiena-relaxační techniky, 
cviky zaměřené na problémy s páteří, 
senioři, hathajóga se saunou, artetera-
pie, aj.
Více informací na www.joga-karakal.
cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Akce na září
Zápis do pravidelných

 kurzů jógy
Kurzy začínají v týdnu od 19. 9. podle 
aktuálního rozvrhu. Přihlásit se lze 
také prostřednictvím elektronického 
formuláře na vašich webových strán-
kách, popř. e-mailem. 
(lze se přihlásit i v prvních lekcích)

Akce na říjen:
1. 10. Arteterapie

návštěva vlastního nitra
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

GALErIE pOD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

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

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 
A KONCERTY:

Předplatné je již v prodeji pro stáva-
jící předplatitele i pro veřejnost v po-
bočkách Beskydského informačního 
centra až do 16. 9. V prodeji divadelní 
skupina A, B, C a divadlo mimo před-
platné. Zámecké koncerty, Koncerty 
kruhu přátel hudby při Národním 
domě Frýdek-Místek a Koncertní cyk-
lus Čtvero ročních období 2016–2017. 

KONCERT:
Pá 16. 9., 19.00 – 24.00, 

zahrada Národního domu 
Poslechovka Open Air

Komorním open airem s účastí frý-
decko-místeckých DJs otevíráme 
druhou sezónu poslechových akcí, 
jejichž společnými jmenovateli budou 
vždy jednou za měsíc opět nová alter-
nativní elektronická hudba na viny-
lech, produkce lokálních DJs i jejich 
hostů,  výstavy hudebních plakátů, 
výtvarných artefaktů a videoprojekce 
v prostoru Zeleného baru Národního 
domu. Pro čerstvou dávku informací 
sledujte nové facebookové stránky Po-
slechovka v Zeleném baru. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Ze-
leném baru Národního domu. 

St 28. 9. od 19.00, kostel sv. Jana 
a Pavla

Julie Svěcená a Václav Mácha
/Zámecké koncerty
Koncert dvou vynikajících umělců 
z nejmladší  interpretační generace. Julie 
Svěcená, věrná rodové tradici, je právem 
označována za zářivou hvězdu české 
houslové školy. Její úspěchy v prestiž-
ních mezinárodních soutěžích ji řadí 
k mimořádným hudebním osobnostem. 
Na klavír ji doprovází další ze skvělých 
mladých umělců Václav Mácha.
Vstupné: 150 Kč/plná cena, 80 Kč/seni-
or, student, držitel karty ZTP a ZTP/P.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK!:
So 17. 9. v 15.00, Zoopark v areálu 

ředitelství textilky Slezan
SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Letos již podruhé budou mít občané 
města Frýdku-Místku příležitost Zažít 
město jinak! Základní myšlenkou to-
hoto jedinečného celostátního projektu 
sousedských slavností je, aby místní 
proměnili prostor města v místo spo-
lečného setkávání a kulturního vyžití. 
Letošní Zažít město jinak bude ideální 
zejména pro děti. O turnaj ve stolním 
fotbálku, stolním tenisu či deskové 
a pohybové hry se postará nízkopraho-
vý klub Nezbeda a Lesní klub Bezin-
ka. Nouze nebude ani o občerstvení. 
Dobré jídlo z kuchyně neformálního 
kolektivu Food not bombs můžete zapít 
kávou z dílny Café Petit ze Sviadnova. 
Tu si můžete vychutnat u dobré kníž-
ky, kterou zajistí místecká městská 
knihovna. Krom toho se můžete těšit 
na řadu zajímavých workshopů, ať už 
na téma designu, malování na dřevo či 
třeba masáží. A co takhle zúčastnit se 
soutěže o nejlepší domácí pomazánku?
Info a dotazy: filip.simecek@kultu-
rafm.cz, 776 516 939.

VÝSTAVY:
Čt 1. 9. – pá 30. 9.

LÉTO BYLO VESELÉ!
Průřez fotografiemi z akcí letošního 
Veseléta. Setkání divadla a hudby. Jazz 
ve městě. Promenádní koncerty. Lé-
tohrátky. Zavzpomínejme u sluncem 
rozzářených fotografií na letní akce 
v režii KulturyFM. 

CENTrUM MAMINEK BrOUČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00 h.
28. 9. zavřeno – Státní svátek!

20. 9.
Výlet do Dětského světa 

– Ostrava Vítkovice
V úterý navštívíme areál Dětského 
světa v Ostravě Vítkovicích. Rezer-
vace místa nutná v Centru maminek 
osobně, email: kmbroucci@kmbrouc-
ci.cz nebo tel: 739 511 380 od 9 do 12 
hodin. Bližší informace k akci vám 
budou poskytnuty individuálně. Při re-
zervaci emailem uveďte vaše tel. číslo. 
Plánovaný odjezd z Místku bude linko-
vým autobusem po deváté hodině.

23. 9.
Veselé tvoření z vlny

Zveme vás na páteční tvořivku. Vyro-
bíme si strašidlo z vlny, lepidla a papí-
ru. Začátek v 10 hodin.

26. 9.
Zpívánky

Přijďte si zazpívat za doprovodu hu-
debních nástrojů pro děti. Začátek v 10 
hodin.

30. 9.
Tanečky a říkadla pro nejmenší

V úterý si společně zatančíme a za-
zpíváme dětské písničky. Začátek v 10 
hodin.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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 uzavřeny 

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  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
16. 10. v 16.00

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 9. v 15.30, 19. 10. v 15.30
Novinka!

KURZY VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 

i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. Koná se dne 19. 9. v 10.00, pod 

vedením poradkyně a lektorky.
Počet míst omezen, volejte pro rezer-

vaci 777 755 907.
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Úterý – 16.15 
Středa – 16.00, začínáme od 21. 9.

Čtvrtek – 10.00 
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

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

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

20. 9., 27. 9. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

20. 9., 27. 9. – 10.00 h.

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.

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 

20. 9. 
Slet vlaštovek 

soutěžení s vlastnoručně vyrobenými 
„vlaštovkami“

22. 9. 
Finanční gramotnost aneb Umíte 

hospodařit s penězi? – 2. část
Provozní doba přes školní rok je:

Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
St – konzultační den – pro jednotlivce 
(nebo skupiny), kteří si předem domlu-
ví s pracovnicí – téma, doučování.

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, bez vě-
kové hranice.
Od 5. srpna online registrace na webu.
(POZOR! Kurzy jsou kapacitně ome-
zeny.)

STREET DANCE KURZY
Výuka zaštiťuje celou řadu stylů (hou-
se, hiphop, dancehall, lockin...).
Lekce se rozdělují podle úrovně a věku.

PROFI složky
Junioři: 18.00–18.30 (Út) 

a 16.00–17.30 (Pá)
Junioři přípravka: 17.00–18.00 (Út) 

a 15.00–16.00 (Pá)
Základní kurzy

Dospělí - (Po) 18.00–19.00 
a Dospělí - +20 (Po) 19.00–20.00

Děti - (Út) 15.00–16.00 
a Junioři - (Út) 16.00 – 17.00

LATINA DANCE
Tyto lekce obsahují taneční zábavu 

pro jednotlivce i páry.
Latinskoamerické t. pro Ženy I 

(začátečníky)
ČT - 16.00 – 17.00

Latinskoamerické t. pro Ženy II 
(mírně pokročilí)
ČT - 17.00 – 18.00

Latinskoamerické t. v párech
ČT - 18.00 – 19.00
ORIENT DANCE

Pod pojmem orientálního tance se 
schovává široká škála tanců, které se 
liší svým původem vzniku, hudbou, 
tanečním provedením i kostýmem.

Flamenco +15 - (ST), 16.30–17.30
Orient pro děti 6–15 let - (ST), 

15.30–16.30
HOBBY BALET 

A CONTEMPORARY
V lekcích se naučíte základy techniky 

baletu a sladíte své hudební cítění 
s pohybem těla.

Hobby balet 6–11 let - (PO), 
16.00–17.00

Contemporary +11 let - (PO), 
17.00–18.00

DISCO DANCE KURZY
Velmi rychlý a dynamický styl, kde si 
každý najde to svoje. Kurz je určen pro 
kluky i holky.

Disco dance 9–15 let - (PO), 
15.00–16.00 a (ČT), 15.00–16.00

AFRO DANCE
Zde se naučíte základy kudura a afro-
-housu se špetkou dancehallu na oko-
řenění vašeho života.

Afro dance +20 let - (ST), 
18.30–19.30

BREAK DANCE
Taneční styl, který patří do škály street 
dance, se zaměřuje hlavně na akroba-
cii.

Break dance - (PÁ), 17.30–18.30
SWING KURZY

S námi můžete zavzpomínat na sta-
ré časy, skrz rytmický taneční styl 
SWING, LINDY HOP
Swing, lindy hop - (ST), 17.30–18.30

 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

KErAMICKÝ ATELIÉr

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

Hudební klub Stoun se otevře s novým programem až v říjnu.

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Připravujeme: 30. 9. - NO!SE w/ MIND VORTEX (UK)
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Letos se díky sousedské 
slavnosti Zažít město jinak 
otevřou 17. září od 15.00 
brány bývalého zooparku. 
Na místě budou připraveny 
workshopy a aktivity, které 
patří do koloritu městských 
parků. Sbalte si piknikové 
deky, frisbee a žonglérské 
vybavení. Přineste do ne-
formální soutěže svou do-
mácí pomazánku. Užijete 
si odpoledne v parku, který 
je jinak skryt za vysokými 
ploty.

Na místě bude nápaditý 
program pro děti i dospělé. 
Můžete se těšit na řadu za-
jímavých workshopů, ať už 
na téma designu, malování 
na dřevo, výroby šperků, 
nebo masáží. Mezi stromy 
se natáhnou slackline. Lesní 

klub Bezinka přiveze bláti-
vou kuchyni. Nízkoprahový 
klub Nezbeda dá k dispozici 
stolní fotbálek, stolní tenis 
a deskové hry. Parkovou 
pohodu si vychutnáte třeba 
i u dobré knížky, kterou zajis-
tí Městská knihovna Místek. 
Na místě se dozvíte o pláno-
vaných aktivitách Spolku pro 
Faunapark.

Ochutnáte dobré jídlo
Uvaří neformální kolektiv 

Food Not Bombs. Kávu při-
praví Café Petit ze Sviadnova. 
Břicha si nacpete při ochut-
návce domácích pomazánek. 
Nachystejte doma svou oblí-
benou sýrovou, škvarkovou 
nebo luštěninovou a těšte se 
z toho, jak bude chutnat vám 
i ostatním. Kváskový chléb 
Morávka, na který si ji v par-
ku namažete, zajistí Moravská 
pekárna.

Program
15.00 Hry pro děti s Broučky
Blátivá kuchyně Lesního klu-
bu Bezinka
15.30 Turnaj ve stolním fot-
bálku
16.00 Koncert Kláry Bajerové

17.00 Food not bombs není 
charita, ale protest!
Dáme to *LevouZadní*
18.00 Recyklovaná móda
Masérna Ladislava Skuplí-
ková
18.30 Vyhlášení soutěže 
o nejlepší pomazánku

A mnohem více
Přijďte, s čím vás napadne! 

Koš muffinů? Šaty na ble-
ší trh? Zábavná aktivita pro 
děti? Vlastní invenci se meze 
nekladou.

Slavnost „Zažít město jinak“

Kultura, inzerce

Možnost naučit se foto-
grafovat, poznávat město 
Frýdek-Místek či vystou-
pat na nejvyšší vrchol 
Moravskoslezských Bes-
kyd budete mít v průběhu 
podzimu. Beskydské in-
formační centrum Frýdek-
-Místek připravilo opět pro 
zájemce akce, ze kterých si 
vyberou jak nadšenci his-
torie, tak i fotografování či 
turistiky. 

Šanci podívat se na Frý-
dek-Místek zcela jiným po-
hledem dostane každý, kdo 
se v sobotu 24. září zúčastní 
prohlídky, jejíž název je plný 
příslibů: Nádherné stopy 
historie aneb Poznej sochy, 
erby a busty našeho měs-
ta. Prohlídkou, zaměřenou 
na zajímavé, a přesto mnoh-
dy kolemjdoucími opomí-
jené, historické fragmenty 
Frýdku, bude provázet his-
torik a zkušený průvodce 
Petr Juřák. „Povíme si třeba 
o sochách, které se již ne-
nacházejí na svých místech, 
ale měly zde v minulosti 
své místo, proč právě ně-
které ze soch stojí na daném 
místě nebo co znamenají 
erby na domech či jiných 
skrytých místech,“ zve Petr 
Juřák. Začátek akce v 9.30 

hodin, vstupné zdarma.
Využít poslední možnosti 

v letošním roce mohou lidé, 
kteří chtějí zažít Lysou horu 
jinak. Díky komentovaným 
výstupům s průvodcem se 
tak na celkem sedmi zasta-
veních seznámí s historií 
Lysé hory, s Ondrášem – pá-
nem Lysé hory, s jeskyněmi 
na Lukšinci či s pověstmi 
tradujícími se o Lysé hoře. 
Průvodce přidá také vyprá-
vění o obětech a poví více 
o stavbách nacházejících se 
na samotném vrcholu. „Tra-
sa je sice turisticky náročná 
a má převýšení 700 m, ale 
díky netradičním zastávkám 
s poutavým výkladem se stá-
vá zejména pro fyzicky slabší 
turisty či pro malé děti jed-
nodušší, příjemnější a pest-
řejší,“ říká Dagmar Janovská 
z Beskydského informačního 
centra. Výstup se koná v ne-
děli 25. září, sraz je u lanové-
ho centra Opičárna v Ostra-
vici v 8.30 hodin. Počet míst 
je omezen, je nutná rezervace 
na tel. čísle 558 676 909 nebo 
na e-mailu janovska.dag-
mar@beskydy-info.cz. 

Frýdek-Místek je znám 
jako město s bohatou textil-
ní historií. Po stopách texti-
lek se mohou nejen občané 

AKCE BIC: Po stopách textilek.

Užijte si spoustu skvělých akcí v průběhu podzimu

Pobeskydská drakiáda
Dovolujeme si vás a především vaše děti pozvat 1. října 

na letiště Pobeskydského aviatického klubu FM v Místku 
Bahně na již XVI. ročník POBESKYDSKÉ DRAKIÁDY. 

Dopoledne (od 10.00 do 12.00 hodin) budou probíhat 
ukázky modelářské činnosti a ULL letadel a odpoledne 
pak proběhne Drakiáda s vámi donesenými draky. 

Od 13.00 do 14.00 hodin – zápis dětí do soutěže s při-
nesenými draky. 

Od 14.00 hodin soutěže s draky (nejvýš, nejdéle, nejlé-
pe, umělecký dojem...), soutěž rodinných klanů (dítě, táta, 
máma).

16.00 – 16.30 hodin vyhodnocení soutěží.
Na vaši účast se již nyní těšíme. 
 Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek

Dvě křehké dámy, ma-
jitelky dvou sametových 
hlasů, dvou krásně zně-
jících cell a jejich křehká 
a intimní muzika. 

Obě violoncellistky se 
hudbě věnují odmalička 
(konzervatoř, studium mu-
zikologie, různé hudební 
projekty), ale až jejich spo-
lečným setkáním v Brně 
v roce 2000 mohlo vznik-
nout duo Tara Fuki. Hud-
ba Tara Fuki je naprosto 

svébytná, své kořeny má 
ve společných improviza-
cích, které jsou postupně 
hlouběji propracovávány. Je 
obohacená o otisky různých 
hudebních stylů s příchutí 
dálek a vytváří originální 
krasohled ženského nitra.

Účinkují:
Andrea Konstankiewicz-
-Nazir – violoncello, zpěv
Dorota Barová – violoncel-

lo, zpěv
22. 9. v 19.00

Tara Fuki v Nové scéně Vlast

Frýdku-Místku, ale i jeho 
návštěvníci vydat v sobotu 8. 
října. V jeden den se uskuteč-
ní hned dvě prohlídky. První 
začne v 9 hodin a z místec-
kého náměstí Svobody se 
s průvodcem vydáme směr 
Příborská a Frýdlantská 
ulice, odkud se přemístíme 
do frýdecké části města, 
kde si připomeneme provo-
zy Landsbergera a Munka. 
Ve 14 hodin průvodce zavede 
zájemce opět z místeckého 
náměstí k provozům Czajan-
ka, Lembergera či Herliczky 
a prohlídku zakončí na ulici 
Těšínské, kde v bývalém 
provozu Slezanu proběhne 
workshop a následná verni-
sáž výstavy věnované při-

pomínce kulturního dědictví 
textilního průmyslu Frýdku-
-Místku. V průběhu obou 
prohlídek se také zájemci 
podívají do vnitřních prostor 
„Osmičky“. Zmíněná vý-
stava O Slezanu ve Slezanu 
potrvá do 15. října a bude 

přístupná denně od 10 do 17 
hodin. Vstupné na obě akce 
zdarma. Na odpolední pro-
hlídku je nutná rezervace 
na pobočkách Beskydského 
informačního centra Frý-
dek-Místek nebo online 
na visitfm.cz.

Knihovna Frýdek-Místek 
a Knihovna Václava 

Havla
Uvádějí vzpomínkový 

pořad 
k výročí narození 

Václava Havla:
„HAVEL BY MĚL 80“

Účinkují: Radana 
ŠATÁNKOVÁ, Pavel 

SACKÝ, Filip ŠIMEČEK
Projekce filmu

ŽIVOT PODLE 
VÁCLAVA HAVLA

(režie Andrea 
Sedláčková, 2014)
5. října v 18 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
FRÝDEK, 

JIRÁSKOVA 506
http://www.havel80.cz/

cs/kalendar/50



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈

Dokonalá příprava na plesovou sezónu. Je to už nějaký ten rok, 
co jste chodili do tanečních? Tančírna spojuje plesovou atmosféru 

a profesionální podporu tanečního mistra. Na jedné straně si užijete luxusní pocit společenské 
akce v nažehlených oblecích a vysokých podpatcích. A na druhé straně si v nenuceném přátel-
ském prostředí oprášíte taneční kroky a natrénujete složitější figury.  www.kulturafm.cz

Inzerce
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Pro inzerci volejte 603 249 743
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CYKLO-20%
Místek u Tesco, Pøíborská 586 (smìr NJ), tel.777 913 814

profesionální líčení
odborný poradce v péči o pleť

stylistka
poradce  v oblasti výživy

ochutnávky vín
spousty dárečků
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