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Vedení města se sešlo 
s vrcholným německým 
výkonným managemen-
tem mateřského koncernu 
Blanco, který má své za-
stoupení na českém území 
v chlebovické průmyslové 
zóně, ale dlouhodobě ne-
plní své závazky vyplýva-
jící z nabytých pozemků, 
na nichž měly vyrůst další 
výrobní kapacity, které 
by pro Frýdek-Místek 
představovaly další pra-
covní místa.

„Musím říct hned 
na úvod, že Blanco je z naše-
ho pohledu problém, vzhle-
dem k historii, kdy jednání 
a komunikace neprobíhala 
podle našich představ. Jsem 
rád, že přicházíte s novými 
lidmi a myšlenkami, které 
mohou pomoci obnovit vzá-
jemnou důvěru,“ předeslal 
primátor Michal Pobucký.

„Město v roce 2005 
prodalo Blancu pozemky 
v průmyslové zóně, která 
byla vybudována značnou 
investicí, a věřilo, že budou 
zrealizovány slibované pro-

jekty. Podpora města byla 
nadstandardní a snažili jsme 
se poskytnout Blancu i nad-
standardní součinnost. Za ty 
roky však vznikla propast, 
že jsme velmi opatrní při 
prezentacích obrázků, které 
vidíme, protože prezentací 
už jsme viděli několik a stá-
le nemáme žádné smyslu-
plné řešení, ačkoliv město 
k němu jako seriózní part-
ner dalo dostatečný prostor,“ 
připomněl náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

Německá strana totiž 
i tentokrát přijela s předsta-
vením rodinného holdingu 
s devadesátiletou tradicí, 
kde ve 45 závodech ve 22 ze-
mích pracuje přes osm tisíc 
lidí. Radním však už nestačí 
pouhý potenciál a deklaro-
vaná snaha přesunout více 
výroby z Německa do Čech, 
volají po datech a faktech.

„My jsme strašně rádi, že 
se Blancu daří, a to i v Chle-
bovicích, ale Blanco má 
závazek vůči městu Frýdek-
-Místek, který je třeba vyře-
šit. Má pozemky, na nichž 

Vypadalo to na střed-
ně velkou svatbu, která 
zabloudila v lískoveckých 
polích, ale dvacítka aut 
blokovala příjezdovou 
cestu do jedné z okrajo-

vých částí ze zcela jiného 
důvodu. V čele kolony jela 
Policie České republiky, 
soudce, státní zástupce 
a pak obžalovaní členo-
vé bývalé rady města se 

svými advokáty a soudní-
mi znalci, aby se po šesti 
letech „prozkoumalo“ 
přímo v terénu, jak tehdy 
mohly vypadat příkopy 
po povodních.

Soudce Ondřej Běčák 
se snažil napravit, co za-
nedbala PČR a znalci, 
a snažil se v terénu získat 
co nejrelevantnější infor-
mace před finálním střetem 
znalců obou stran. Posudek 
zadaný policií, vycházející 
z nedostatečných podkla-
dů, byl totiž v předchozím 
líčení úspěšně torpédován 
obhájci. „Po letech se v te-
rénu nedalo zjistit nic zá-
sadního...
� (Pokračování�na�str.�10)

S BLANCEM: Zítřky�vypadají�světlé.�Ale�už�aby�tady�byly.�� Foto: Petr Pavelka

Bude se Blanco rozvíjet?

slovo primátora

Vážení občané,
máme za sebou krajské volby, které při mizerné volební 

účasti (ve Frýdku-Místku pouze 28,7 %) ukázaly, že pro dr-
tivou většinu lidí zřejmě v této době, kdy Česká republika 
není přímo zasažena uprchlickou krizí, drží si slušný hospo-
dářský růst, který se v kraji odráží i na nízké nezaměstna-
nosti, není otázka, kdo povede kraj, bytostně důležitá. Vě-
řím, že napřesrok v parlamentních volbách přijde projevit 
svou vůli mnohem více občanů, a pro nás, komunální po-
litiky, je hlavní výzvou, aby za dva roky přišli v maximál-
ním počtu říct, jak si představují další rozvoj města. Musím 
přiznat, že neúčast voličů svým způsobem i chápu, protože 
politika obecně, a Frýdek-Místek nevyjímaje, spíše naopak, 
přestala být pro normální lidi přehlednou. Je pro ně těžké 
se v ní zorientovat, najít si v ní něco pozitivního, také pro-
to, že média profitují výhradně z negativních zpráv. I proto 
lidé volí „toho všeho“ se neúčastnit a volby se smrskávají 
jen na poměřování pevnosti voličských jader jednotlivých 
stran. Zkusme to změnit.  Michal Pobucký

KRAJSKÉ VOLBY: V�kraji�i�ve�Frýdku-Místku�získalo�
nejvíce�hlasů�ANO,�před�ČSSD,�KSČM,�KDU-ČSL,�Koa-
licí�SPD�a�SPO�a�ODS.�� Foto: Petr Pavelka

neplní závazky, a my chce-
me, aby tam stál nějaký 
výrobní závod. V okolí jsou 
desítky firem, armáda do-
davatelů pro automobilový 
průmysl a s nikým jsme 
nejednali tak složitě a dlou-
ho jako s vámi. Nyní už 
potřebujeme jasné termíny 
a záruky,“ reagoval na pre-
zentaci náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Německé vedení Blanca 
sice představilo plán rozvo-
je a výstavby ve dvou eta-
pách, ale vymínilo si další 
termín jednání 7. prosince, 
kdy vedení města představí 

rozhodnutí správní rady se 
zcela konkrétními úmysly. 
„Očekáváme, že představí 
druhou etapu s konkrétním 
harmonogramem prací, 
případně uvolní pozemky 

pro dalšího investora. Do té 
doby budou probíhat další 
jednání, aby se v zóně mohly 
smysluplně rozvíjet všechny 
společnosti,“ shrnul primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)

TAK JAK TO BYLO?: Soudce�se�pokusil�vrátit�čas. 
 Foto: Petr Pavelka

Soud vyrazil za příkopy do terénu
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„V současné době má měs-
to Frýdek-Místek na svém 
katastrálním území tři kryté 
bazény. Jeden je u SŠ elek-
trostavební a dřevozpracující 
na ulici Pionýrů, druhý u 11. 
ZŠ na ul. Jiřího z Poděbrad 
a třetí je krytý aquapark 
na Olešné. Pro sportovní 
plavání však mohou sloužit 
jen první dva jmenované 
bazény. Proto je pochopitel-
ná snaha Plaveckého oddílu 
Frýdek-Místek, který byl 
založen v roce 2008 a v sou-
časné době čítá cca 350 členů, 
o vybudování nového plavec-
kého stadionu pro potřeby 
závodního plavání. Měl by 
to být bazén standardních 
rozměrů – délka 25 metrů 
s minimálně 6 startovními 
drahami, startovnímu bloky 
a nezbytným zázemím jak 
uvnitř stavby, tak i jejím oko-
lí. Nemělo by se zapomenout 
ani na podmínky vhodné pro 
vodní pólo, skoky do vody 
a další vodní sporty. Plavec-
ký oddíl se snaží získat co 
nejvíce podpisů pod svou 
petici na podporu výstavby 
nového bazénu. Myslím, že 
není člověk z Frýdku-Míst-
ku, který by se pod tuto pe-
tici nepodepsal. Petice však 
plavecký stadión nepostaví. 
Jako prvořadé je nezbytné 
najít vhodný pozemek, nej-
lépe ve vlastnictví města, 
v souladu s územním plánem. 
Pak by následovaly soutěže 
na architektonický návrh, 
na projektovou dokumenta-
ci, územní řízení, stavební 
řízení, soutěž na zhotovitele 

a vlastní výstavba. Díky pe-
tici se může dostat výstavba 
plaveckého bazénu do plánu 
investičních akcí a mohly by 
být zahájeny kroky k získá-
ní dotací na výstavbu tohoto 
sportovního zařízení. Lze 
tedy předpokládat, že k za-
hájení výstavby by mohlo 
dojít v průběhu příštího vo-
lebního období 2018–2022. 
Když byla na získání Hotelu 
Centrum do majetku města 
jmenována pracovní skupi-
na, zaznělo z našeho klubu, 
že když se chce něco zabít, 
tak se jmenuje pracovní sku-
pina. Pevně věříme tomu, že 
na stavbu krytého plavecké-
ho bazénu žádná pracovní 
skupina jmenována nebude. 
Občané Statutárního města 
Frýdek-Místek si nový pla-
vecký bazén určitě zaslouží.“

 Ivan Vrba
 za KSČM

„Podíváme-li se na sou-
časný stav, tak občané 
Frýdku Místku mají k dis-
pozici bazén na SOU, malý 
bazén na 11. ZŠ a aquapark 
na Olešné. Zajisté každý 
sportovní fanoušek plavá-
ní namítne, že tyto objekty 
nejsou vhodné pro trénink 
sportovního plavání, a tudíž 
ani nejsou parametry pro 
závodní a výkonnostní pla-
vání. Na toto bychom mohli 
diskutovat velmi dlouhou 
dobu. Nekoncepčnost býva-
lého vedení radnice i těch 
lidí, kteří i v současnosti roz-
hodují o investicích města tý-
kající se i plavání, nedomys-

MAJÍ ÚSPĚCHY: Medaile� frýdecko-místečtí� plavci� vozí�
(naposledy�z�Havířova),�i�když�nemají�úplně�ideální�podmínky.

Téma: Potřebuje město Frýdek-Místek plavecký bazén?

Už v půli srpna byla 
na radnici doručena 
„prosba o podporu schvá-
lení projektu výstavby no-
vého krytého plaveckého 
bazénu ve Frýdku-Míst-
ku“, která byla po dopl-
nění koncem měsíce na-
formulována jako petice. 
Vedení města se signatáři 
průběžně komunikuje.

„Problematikou mož-
nosti získat, realizovat pla-
vecký bazén na území měs-
ta se zabýváme. Vnímáme 
požadavky plavců a jsme 
rádi, že se tomuto sportov-
nímu odvětví věnují,“ ujiš-
ťuje primátor města Michal 
Pobucký (ČSSD).

„Pokusíme se jednat 
s Moravskoslezským krajem 
o možné formě získání pla-

veckého bazénu na ulici Pio-
nýrů do majetku města s tím, 
že by následně došlo k rekon-
strukci, která povede k tomu, 
že se bazén stane opět použi-
telný ke konání závodů, tedy 
bude mít délku 25 metrů,“ 
naznačil jedno z řešení Libor 
Koval (KDU-ČSL).

Pokud město neuspě-
je v úsilí o získání tohoto 
bazénu s následnou rekon-
strukcí, bude hledat jinou, 
finančně však mnohem 
nákladnější cestu výstavby 
nového zařízení.

„Podpora sportu je pro 
město důležitá a plavání 
patří mezi prospěšný sport 
využitelný napříč genera-
cemi. Myslím si, že město 
by si zasloužilo důstojný 
plavecký bazén, vhodný ze-
jména pro závodní plavání, 
nejlépe pořádný 50metro-
vý. Vodních atrakcí je tady 
více než dost, ale lidé chtějí 
plavat a nemají kde. Pokud 
by se nepodařilo zrealizovat 
variantu rekonstrukce již stá-
vajícího bazénu na bývalém 
hornickém učilišti, budeme 
urychleně hledat místo pro 
novou výstavbu, kterou bych 
upřednostnil před jinými plá-
novanými investicemi,“ říká 
náměstek pro investice Jiří 
Kajzar (Naše Město).

„Budeme se do budoucna 
snažit naplnit toto přání, kte-
ré je ovšem značně finanč-
ně náročné. Podmínky pro 
sportovní vyžití ve městě 
neustále vylepšujeme, v sou-
časné době se připravuje vý-
stavba nové sportovní haly 
při základní škole na ulici 
Jiřího  z Poděbrad a rovněž 
výstavba tělocvičny u zá-

kladní školy a mateřské 
školy v Chlebovicích. To 
neovlivní možnost jednání 
a možné přípravy v souvis-
losti s realizací plaveckého 
bazénu, který bude naplňo-
vat požadavky pro konání 
závodů,“ praví se v oficiální 
odpovědi rady města na pe-
tici, která usiluje o „výstav-
bu moderního sportovního 
centra sloužícího sportovní 
i široké veřejnosti, které by 
se stalo chloubou beskyd-
ského regionu“. 

Plavecký oddíl působí 
ve Frýdku-Místku již téměř 
deset let a vychovává řadu 
talentovaných sportovců. 
Jeho základna činí na 350 
členů a zájem o plavání ros-
te. Kapacitně se už tak oddíl 
ocitá na hranici únosnosti 
stávajících bazénů, které 
navíc nesplňují požadavky 
bezpečného provozování 
sportovních akcí. Vedení 
oddílu upozorňuje, že schop-
nost přizpůsobit se vodnímu 
prostředí byla nezbytnou ži-
votní podmínkou už v počát-
cích lidské společnosti, stala 
se válečnickým uměním 
i nezbytnou součástí vzdě-
lání. Dnes plaveckou výuku 
řeší metodický pokyn mi-
nisterstva k zajištění výuky 
plavání v základních školách, 
která může být brzy povinná. 
„Plavání dětí vnímáme jako 
důležitou dovednost, stej-
ně tak vnímáme, že kromě 
plavců může být plavání jako 
součást tréninku i relaxace 
u sportovců z většiny odvět-
ví,“ uzavřel náměstek primá-
tora Pavel Machala, mající 
na starosti školství a sport 
ve městě.  (pp)

K přání plavců radnice nezůstává netečná

leli tento fakt. Předražený 
projekt aquaparku na Olešné 
je toho důsledkem. Město 
nemá důstojný sportovní 
stánek pro mnoho dalších 
sportů i na vrcholové úrovni. 
Je zřejmé, že další investi-
cí do plaveckého stánku by 
opět vznikla zátěž pro město, 
která by stejně neřešila po-
lyfunkční využití. Město si 
zasluhuje důstojný sportovní 
areál, který by řešil sportovní 
zájmy všech občanů, plavec-
ký bazén a ostatních několik 
polyfunkčních tělocvičen. 
Velikou překážkou je politic-
ká patová situace ve městě, 
která neumožňuje celistvou 
komplexnost a vzájemnou 
konzultaci všech zastupitelů, 

kteří by danou problematiku 
řešili. Proto si myslím, že 
momentálně jednorázová in-
vestice pouze do plaveckého 

stánku neřeší sportovní vy-
žití našeho města.“

 Jaromír Horký
 za hnutí ANO 2011

KRYTÝ AQUAPARK: Před�deseti�lety�byl�vybudován�pro�vodní�radovánky�a�relaxaci.�
 Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frý-
dek-Místek pravidelně 
investuje do svého byto-
vého fondu. V minulých 
dnech dokončilo výmě-
nu domácích telefonů 
a zvonkového tabla ve vě-
žovém domě na ulici J. 
Trnky v Místku a v těch-
to dnech pokračuje v za-
teplování věžového domu 
na ulici ČSA v Místku.

Město má ve své správě 
na jeden tisíc nájemních 
bytů ve více jak čtyřiceti 
domech. Jednou z posled-
ních dokončených akcí 
byla výměna domácích te-
lefonů a zvonkového tabla 
pro sedmdesát bytových 
jednotek ve věžovém domě 
na ulici Jiřího Trnky. Ná-
klady byly podle projek-
tové dokumentace vyčís-
leny na téměř půl milionu, 
v rámci veřejné zakázky 
se ale podařilo vysoutěžit 
firmu, která dílo zreali-
zovala za 226 tisíc. Město 
tedy ušetřilo přes 270 tisíc 
korun. 

V současné době se pra-
cuje na zateplení věžového 
domu na ulici ČSA 799 

v Místku. „Nájemníci še-
desáti osmi bytových jed-
notek se již těší z nových 
plastových oken. Výměny 
se dočkají i hlavní vstupní 
dveře. Nyní prochází opra-
vou balkony, které dosta-
nou i nová zábradlí a typi-
zované sušáky na prádlo, 
a v následujících týdnech 
získá celý dům nový za-
teplený kabát. Práce běží 
podle plánu a hotovy by 
měly být do poloviny lis-
topadu,“ upřesnil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar. 
Náklady na výměnu oken 
a zateplení fasády byly 
podle projektové doku-
mentace vyčísleny na té-
měř 18,5 milionu korun. 
Zakázku se ale podařilo 
vysoutěžit za necelých 
12 milionů korun, což je 
úspora překračující 6,5 
milionu korun. „Měs-
to v rámci této zakázky 
také zažádalo o přidělení 
evropských dotací z Inte-
grovaného regionálního 
operačního programu. 
Získat by tak mohlo zpět 
až 34 % z nákladů na za-
teplení domu,“ doplnil 

náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

„Naší snahou je celkově 
vylepšit stav bytového fon-
du a pozvednout úroveň 
komfortu obecního nájem-
ního bydlení. V současné 
době investujeme zejmé-
na do zateplení domů, 
díky kterému nájemníci 
šetří náklady na vytápě-
ní. V blízké době bychom 
chtěli uvolnit větší objem 
financí z městského roz-
počtu na úpravy vnitřních 
prostor domů a peníze 
investovat také do samot-
ných bytových jednotek, 
zejména pak do obnovy 
dveří, podlah, ale i van, 
umyvadel, toalet a podob-
ně,“ uvedl náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar. ČSA:�Zateplování�městského�objektu.  Foto: Petr Pavelka

Fr ýde cko - m í s t e ck á 
radnice dala v květnu 
španělskému investorovi, 
který plánoval na ulici 
Bezručova vybudovat až 
130 bytů ve vyšším střed-
ním standardu, najevo, že 
projekt vysoce kapacitní 
bytové zástavby bezvý-
hradně nevítá. Investor 
ve spolupráci s projektan-
tem proto snížili výškovou 
hladinu objektu z šesti 
pater na pět a v jedné ze 
sekcí jej zkrátil o dva mo-
duly.

„Vzhledem k historii 
projektu, kdy byl již odsou-
hlasen zástupci státní sprá-
vy, byl přijat bez výhrad 
na jednání komise územ-
ního plánování a architek-
tury, kde jsou zastoupeni 
místní architekti, považu-
jeme upravený návrh pro-
jektu Bytové domy Bezru-
čova, kdy došlo ke snížení 
výšky objektu o jedno patro 
a zkrácení monobloku, při 
celkovém zmenšení hmoty 
objektu, za akceptovatelné 
kompromisní řešení, které-
ho lze dosáhnout bez dal-
ších právních doher,“ vyjá-
dřila své stanovisko hlavní 

architektka města Milada 
Baumannová.

„Optimální využití to-
hoto území ve výjimečné 
lokalitě s přilehlou atrak-
tivní zelení sadů Bedřicha 
Smetany bychom viděli 
spíše ve viladomech, které 
umožňují větší prostupnost 
všemi směry, ale soukromý 
investor měl svou před-
stavu, kterou se podařilo 
korigovat pouze částečně,“ 
doplnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

„Hmoty sice nakonec 
trochu ubylo, ale stejně pů-
jde o citelný zásah do dnes 
klidové zóny, který přinese 
minimálně problémy s par-
kováním a dopravním řeše-
ním. Chceme, aby občané 
věděli, že bylo zahájeno 
řízení o umístění stavby 
a účastníci řízení mohou 
uplatnit své námitky do 15 
dnů od doručení oznámení 
o zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou, tj. do 26. 10. 
2016, a poté ve lhůtě ná-
sledujících tří dnů se mo-
hou vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí,“ upozorňuje 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

Kompromis na Bezručově ulici
- dům o jedno patro nižší

PÍSKEM PROTI VODĚ: Hasiči�si�vyzkoušeli,�co�obnáší�
boj�s�živlem.  Foto: Petr Pavelka

Připravenost na bles-
kové povodně, jarní tání 
či protržení hrází si vy-
zkoušeli frýdecko-místečtí 
dobrovolní hasiči za účasti 
příslušníků z Hasičského 
záchranného sboru ČR. 
Společně nacvičovali plně-
ní pytlů pískem a stavbu 
protipovodňových hrází. 

V areálu hasičské zbrojni-
ce na ulici Střelniční ve Frýd-
ku se uskutečnilo v úterý 4. 
října cvičení jednotek požár-
ní ochrany zaměřené na stav-
bu protipovodňových hrází 
a vše, co je s jejich zajištěním 
spojeno. Cvičení se zúčast-
nily jednotky dobrovolných 
hasičů z Lískovce, Frýdku, 
Místku-Bahna a Skalice, ale 
také profesionální hasiči ze 
stanice Frýdek-Místek. Prv-
ní část cvičení se soustředila 
na teoretickou přípravu, kdy 
se hasiči obeznámili s pravi-
dly pro stavbu protipovod-
ňových hrází, možnostmi 
napojení na protipovodňové 
vaky, ale také personální ná-
ročností. Druhá část cvičení 
již byla praktická, členové 
jednotek si vyzkoušeli plnění 
protipovodňových pytlů pís-
kem pomocí plničky i lopata-
mi a ověřili si také časovou 
i personální náročnost v sou-
vislosti se stavbou protipo-
vodňových hrází. Ve zbytku 
času byl prostor na otázky, 
které praktickou částí vy-
vstaly nebo byly spojeny 
s přímou zkušeností z povod-
ní. Dobrovolným hasičům se 
především zdůrazňovalo, že 

kromě vlastních zkušeností 
mají dát i na informace získa-
né od místních lidí, kteří mís-
to, v němž žijí, znají nejlépe, 
a v mnoha případech už ví, 
kudy si nejčastěji větší voda 
razí cestu, kde jsou riziková 
místa a kde je tedy nutné za-
čít s opatřeními co nejdříve. 
Kdy naopak poslouchat lidi, 
přímo velkou vodou postiže-
né, nemají, to bývá většinou 
v oblasti odčerpávání vody 
nebo vysoušecích prací. 
„Lidé chtějí mít logicky co 
nejdříve vodu mimo obydlí 
a objekt vysušovat, ale tady 
je důležité posouzení statika, 
protože jsme byli mockrát 
svědky, jaké důsledky může 
mít, když se na něj nebere 
zřetel a něco se uspěchá,“ 
dozvěděli se dobrovolní 
hasiči od profesionálního 
sboru. Ten také velice kon-
krétně sděloval, jaký je stav 
dostupné materiální pomoci, 
v jakém časovém horizon-
tu a v jakých oblastech mají 

dobrovolní hasiči spoléhat 
na jiné zdroje.

„Jednalo se o akci, která 
je součástí dlouhodobějších 
příprav na případné povod-
ně, které kvůli dlouhotrvají-
címu suchu a vyprahlé zemi, 
která jen těžko pojme pří-
valy vody, reálně hrozí. Již 
na bezpečnostní radě, které 
se účastní zástupci složek 
integrovaného záchranného 
systému, jsme se dohodli, 
že tato cvičení zrealizujeme. 
Nyní si hasiči vyzkoušeli pl-
nění pytlů s pískem a stavě-
ní protipovodňových hrází 
v areálu hasičské zbrojnice. 
Na jaře si to samé vyzkou-
ší přímo u řeky, aby si co 
možná nejvíce zmonitoro-
vali terén a byli co nejlépe 
připraveni, a připojí se k nim 
i strážnici, kteří si procvičí 
zajištění bezpečnosti v okolí 
případně rozvodněných řek 
a koordinaci s dalšími slož-
kami,“ upřesnil primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Dobrovolní hasiči si vyzkoušeli 
připravenost na velkou vodu 

Město investuje do svých bytových domů
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Radní města schválili 
opravy dalších chodníků. 
V následujících týdnech 
dostanou nový povrch 
chodníky v ulicích Ost-
ravská, Dr. Antonína Va-
culíka, Janáčkova a Kva-
pilova v Místku a také 
část chodníku na tř. T. G. 
Masaryka ve Frýdku.

Starý popraskaný asfalt 
bude odstraněn a nahrazen 
novým živičným (asfalto-
vým) povrchem. U chod-
níku na ulici Kvapilova 
bude vyměněna také část 
obrubníků za nové betono-
vé. Opravy chodníků před 
obchodním komplexem 
Inva na tř. T. G. Masaryka 
ve Frýdku a také na ulici 
Ostravská u nasvětlené-
ho přechodu pro chodce 
v Místku neomezí provoz 
přilehlých frekventovaných 
autobusových zastávek, 
nicméně bude vyžadovat 

větší obezřetnost chodců 
i cestujících autobusovou 
dopravou.

Chodník před Invou 
má získat nový povrch 
do konce listopadu. Chod-
níky v ulicích Ostravská, 
Dr. Vaculíka, Janáčkova 
a Kvapilova budou opra-
vovány postupně s tím, že 
práce, které budou realizo-
vat zaměstnanci městské 
společnosti TS a.s., budou 
ukončeny v polovině pro-
since.

„Chodníky je nutné 
opravit nejen z hlediska 
bezpečnosti a funkčnos-
ti, ale i snadnější údržby, 
protože popraskaný asfalt 
se velice špatně čistí, jak 
v létě, tak i v zimě. Navíc, 
opravené a čisté chodníky 
přispívají k pozitivnímu 
vnímání vizuální stránky 
města. Do oprav chodníků 
město investuje každoroč-

ně miliony korun. Loni to 
bylo přes 26 milionů korun. 
Uvidíme, na jakou částku 
se dostaneme letos, bude to 
záviset na počasí, jisté ale 
je, že v nejbližší době bu-
dou opraveny také chodní-
ky v ulicích 1. máje v Míst-
ku a Těšínská ve Frýdku, 
které získají nový povrch 
ze zámkové dlažby, a další 
jsou ještě v plánu,“ uvedl 
náměstek Karel Deutscher.

V Týdnu knihoven ta 
frýdecko-místecká při-
šla s další novou službou 
pro své čtenáře. Na ulici 
Hlavní u místecké poboč-
ky byl instalován biblio-
box, který umožňuje čte-
nářům vrátit vypůjčené 
knihy, časopisy a ostatní 
knihovní položky 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu.

„Jsem velmi rád, že 
u příležitosti celostátní 
kampaně zprovozňujeme 
návratový box na knihy, 
který bude sloužit čtená-
řům pro vracení výpůj-
ček mimo provozní dobu 
knihovny. Knihy lze vrátit 
do biblioboxu bez ohledu 
na to, ve které naší pobočce 
byly publikace vypůjčeny. 
Spolu s možností půjčovat 
si prostřednictvím našeho 
katalogu e-knihy z po-
hodlí domova je to další 
novinka, kterou nabízíme 
čtenářům s cílem poskyt-
nout kvalitní služby všem 
generacím,“ uvedl ředitel 

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor sociálních služeb, 
pod záštitou primáto-
ra Michala Pobuckého 
uspořádal 6. října Den 
pro seniory. Jedenáctý 
ročník akce se uskuteč-
nil v Kině Petra Bezruče 
a zhruba 550 pozvaných 
seniorů bavil Vladimír 
Hron.

„Vstupenky byly po-
skytnuty klubům seniorů, 
které si podle svých kritérií 
rozhodly, komu akci nabíd-
nou, většinou však mysle-
li na nejaktivnější členy. 
Za pořádání mnoha akcí, 
které zpestřují seniorům 
společenský život, si určitě 
minimálně jednou za rok 
zaslouží, aby připravil ně-
kdo něco zase pro ně,“ říká 
zastupitel Libor Koval.

Vladimír Hron předsta-
vil svůj zábavný program 
Život je jen náhoda a de-
vadesát minut zábavných 
témat a hudebních imitací 
pod taktovkou oblíbeného 
televizního moderátora, 
čtyřnásobného držite-
le televizních cen TýTý, 
potvrdilo, že mezi hudeb-
ními imitátory patří k ab-
solutní špičce. A protože 
ve dvou se to lépe táhne, 
představil zajímavého 
parťáka – utajeného syna 
legendárního Jana Weri-
cha, s nímž se navzájem 
špičkovali, ale také sá-
zeli jeden košilatý vtip 
za druhým. Senioři jsou 
však v tomto směru vděč-
né publikum, dokážou se 
zasmát i sami sobě, brát 
svá omezení v souvislosti 
s věkem s nadsázkou a hu-
morem. (pp)

TŘ. TGM: Povrch�bude�vyspraven�také�u�autobusové�za-
stávky�vedle�katastrálního�úřadu.  Foto: Petr Pavelka

Město opraví další chodníky

V průběhu června 
až září měli návštěvní-
ci Beskyd možnost za-
žít netradiční výstup 
na nejvyšší vrchol Mo-
ravskoslezských Beskyd. 
Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek 
pro ně uspořádalo již 
pátý ročník komentova-
ných výstupů s průvod-
cem na Lysou horu.

V letošním roce bylo 
připraveno celkem 10 vý-
stupů, z nichž ale hned 
polovině nepřálo počasí 
a musely být zrušeny. Dal-
ších pět výstupů se však 
setkalo s velkým úspě-
chem. „Mezi účastníky 
najdeme i děti a seniory. 
Největší raritou v letoš-

ní sezóně byli účastníci 
z česko-slovensko-polské-
ho trojmezí, a kdo nikdy 
nezkazí žádnou srandu, 
jsou turisté z Valašska. Ve-
lice zajímavé však bylo se-
tkání s paní, která osobně 
znala pilota Zaydlara, kte-
rý zahynul na Lysé hoře, 
nebo přeživší holocaustu,“ 
přibližuje zajímavá setká-
ní průvodkyně Markéta 
Kovářová. 

V letošním roce byl 
top tématem při výstupu 
na Lysou horu pomníček 
Alexandra Jurečky, které-
mu svou medaili věnoval 
vítěz olympijských her 
Lukáš Krpálek. Nejčas-
těji však účastníci s prů-
vodcem probírají výhledy 

do okolí, ale s chutí si vy-
slechnou i pověsti, které 
se váží k nejvyšší hoře 
Moravskoslezských Bes-
kyd. Netradiční výstup 
na Lysou horu je rozložený 
do několika zastávek, a tak 
se stává i pro fyzicky slab-
ší jedince a děti zábavněj-
ší, pestřejší a jednodušší. 

„Výstupy si turisté ob-
líbili, a proto v nich bude-
me pokračovat i v dalším 
roce. První výstup se dá 
očekávat v polovině červ-
na 2017. Termíny opět 
s předstihem zveřejníme 
na webových stránkách 
Beskydského informační-
ho centra Frýdek-Místek,“ 
uzavírá za pořadatele Dag-
mar Janovská.  (pp) 

Komentované výstupy na Lysou horu 
mají za sebou další úspěšnou sezónu 

Den pro seniory se zábavou

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA: Vladimír� Hron� bavil� seniory�
s�utajeným�synem�Jana�Wericha.  Foto: Petr Pavelka

Knihovna zavedla bibliobox

BIBLIOBOX: O�slavnostní�zprovoznění�se�společně�po-
starali�ředitel�knihovny�Tomáš�Benedikt�Zbranek�a�náměs-
tek�primátora�Pavel�Machala.  Foto: Petr Pavelka

knihovny Tomáš Benedikt 
Zbranek.

„Doba je uspěchaná, 
takže tato možnost může 
někomu přijít vhod. Pokud 
se bibliobox osvědčí, bu-
deme uvažovat o jeho po-
řízení i ve frýdecké části 
města,“ řekl náměstek pri-
mátora Pavel Machala. Při 
slavnostním zprovoznění 
se dozvěděl, že bibliobox 
je konstrukčně navržen pro 

bezúdržbový provoz a má 
řadu bezpečnostních prv-
ků. Vhoz knih je opatřen 
systémem se dvěma dvířky, 
který znemožňuje vyjmutí 
již vhozených knih. Prostor 
vhozu je navíc vybaven 
mechanismem znemožňu-
jícím vlití tekutin přímo 
na knihy, případně vhození 
drobných předmětů jako 
například nedopalků ciga-
ret a podobně. (pp)
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká, aby se 
mezi 3. až 31. říjnem 2016 
dostavili v úřední dny, tj. 
pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h, poled-
ní přestávka 11.30 – 12.30 
h) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h) na od-

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

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního 
určení – ul. Sadová, ul. 17. 
listopadu, ul. Zámecká, ul. 
Na Aleji 82, ul. Těšínská 
ve Frýdku-Místku. Tito 
žadatelé své žádosti aktu-
alizovali v 1. kalendářním 
čtvrtletí roku 2016. 

Podané ruce, z. s. se ca-
nisterapii (terapii pomocí 
psů) věnují již více než 16 
let. Naši členové – dobro-
volníci – navštěvují ve svém 
volném čase různá sociální 
zařízení, školky a další 
místa, kde zdravým a pře-
devším postiženým dětem 
i dospělým přinášejí zpes-
tření, radost, zájem. 

První dva říjnové dny 
jsme strávili na Liščím 
mlýně ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, kde proběhl další ca-
nisterapeutický (CT) víkend, 
na kterém bylo proškoleno 
11 osob v rámci odborného 

semináře a otestováno 24 
CT týmů. CT tým, to je vždy 
proškolený člověk a jeho 
speciálně vedený a otesto-
vaný pes. Radost máme ze-
jména z toho, že kromě 11 už 
fungujících týmů (které se 
musí opakovaně přezkušovat 
co dva roky), bylo poprvé 
testováno 13 nových týmů. 
Zkoušek se zúčastnilo cel-
kem 24 psů, a to od Němec-
kého malého pinče a Jack 
Russell teriéra přes různé 
kolie, labradory až po u nás 
málo známé plemeno Pumi 
a další. Povahové testy CT 
psa jsou náročné a důkladné, 

V pátek 30. září se 
na pracovišti Beskydského 
gastrocentra Nemocnice 
ve Frýdku-Místku usku-
tečnil již desátý ročník 
Beskydského endoskopic-
kého workshopu. Akce se 
zúčastnilo více než 70 lé-
kařů a sester z nemocnic 
i ambulantních gastroen-
terologických pracovišť 
z Moravskoslezského kraje 
i dalších regionů České re-
publiky. Hlavním tématem 
workshopu byla diagnosti-
ka a léčba zúženin trávicí-

ho ústrojí. 
„Endoskopické metody 

diagnostiky a léčby onemoc-
nění trávicího traktu prodělá-
vají dynamický rozvoj. Řadu 
chorob, které dříve vyža-
dovaly chirurgický zákrok, 
můžeme nyní léčit minimál-
ně invazivně endoskopicky. 
Cílem workshopu je sdílení 
zkušeností s těmito nový-
mi postupy,“ uvádí primář 
gastrocentra frýdecko-mís-
tecké nemocnice Petr Vítek. 

V rámci workshopu se 
uskutečnilo pět přednášek, 
interaktivních hlasování 
a bylo ošetřeno celkem devět 
pacientů. Akce se konala již 
podesáté ve spolupráci s Lé-
kařskou fakultou Ostravské 
univerzity a Moravskoslez-
ským krajem, zahájení se zú-
častnili děkan lékařské fakul-
ty Pavel Zonča a náměstek 

hejtmana pro zdravotnictví 
Jiří Martinek. 

„Jsem rád, že se nám daří 
do praxe zavádět nové en-
doskopické metody pro naše 
pacienty. V letošním roce je 
to například metoda cholan-
gioskopie, kterou provádíme 
jako jedno ze 14 pracovišť 
v ČR. Dynamický rozvoj 
prodělává rovněž biologická 
léčba u pacientů se střevní-
mi záněty, která je již déle 
než rok poskytována v naší 
nemocnici,“ potvrdil ředitel 
nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku Tomáš Stejskal. 

Péče o nemocné s gast-
roenterologickými onemoc-
něními je jednou z hlavních 
priorit frýdecko-místecké 
nemocnice, kterou v této ob-
lasti Moravskoslezský kraj 
dlouhodobě významně pod-
poruje. Jolana Filipová

Lékaři léčí zúženiny trávicího ústrojí

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v Penzionu pro seniory F-M, p. o. 

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
schůzi konané dne 20. 9. 
2016 podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj ostat-
ních aktivit navazujících 
na sociální služby pro rok 
2017“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
a rozvoj aktivit, které dopl-
ňují oblast sociální politiky 
na území města Frýdku-
-Místku. 

Cílem Programu je zkva-
litňování života a začleňo-
vání do společnosti osob 
se zdravotním postižením 
a ostatních osob sociálně 
znevýhodněných.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 24. 10. do 10. 
11. 2016 včetně.

Byla-li žádost podána 

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

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulářů 
a podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek.
cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je:

Magda Máchová, odbor 
sociálních služeb

Tel. 558 609 317, 
778 492 351

e-mail:machova.mag-
da@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-

kládá „Žádost o poskytnutí 
dotace pro rok 2017“ v jed-
nom podepsaném origi-
nále s přílohami v tištěné 
verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na adresu:
Statutární město Frýdek-
-Místek
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené:
a) plným názvem či jmé-

nem (názvem) žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat – 
žádost o dotaci na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby“

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby na rok 2017

Od 7. do 13. listopadu 
2016 se uskuteční tradiční 
osvětová kampaň nazvaná 
Týden rané péče®, jejímž 
organizátorem je Společ-
nost pro ranou péči. 

Během sedmi dnů pořáda-
jí poskytovatelé služby rané 
péče z celé České republi-
ky nejrůznější akce, výsta-
vy, besedy a diskuzní fóra, 
programy pro rodiny i děti, 
s cílem informovat širokou 
veřejnost o situaci rodin pe-
čujících o dítě s postižením 
a ukázat, jak těmto rodinám 
pomáhá právě raná péče.

Do listopadového Týd-
ne rané péče® se jako 
každoročně i letos zapojí 
Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, které své terénní 
služby poskytuje také rodi-
nám z Frýdku-Místku a oko-
lí. Všichni zájemci jsou zvá-
ni jednak na dny otevřených 
dveří 7. a 8. listopadu, jednak 
na „Hravé odpoledne pro ce-
lou rodinu“, které se usku-
teční v prostorách ostravské-
ho Klubu Parník v sobotu 
12. listopadu. Více o Týdnu 
rané péče® i o službě rané 
péče pro děti se zrakovým 
a kombinovaným postiže-
ním naleznete na www.ra-
napece.cz (záložka Ostrava), 
případně na ostrava@rana-
pece.cz, tel. č. 774 567 236.

 Vladimíra Salvetová

Kdo a jak pomáhá rodinám 
pečujícím o dítě s postižením?

Canisterapeutický�workshop.

Podané ruce: Je nás víc

protože mají doložit, že pes, 
který jimi projde, může se 
svým psovodem bez rizika 
navštěvovat malé děti, seni-
ory i osoby s různými for-
mami postižení. Každý pes 
byl prohlídnut veterinářem 
a následně musel prokázat 
základní poslušnost, reakci 
na cizí lidi, skupinu osob, 
hluk, invalidní vozík a další 
nezvyklé podněty. Mimo 
jiné pejsci museli vyjít také 
se sebou navzájem. Byl to 
náročný, ale příjemně strá-
vený čas. Tentokrát jsme si 
vybrali i velmi hezké počasí.

Velmi nás potěšilo, že 

jsme v našich řadách mohli 
přivítat nové kolegy dob-
rovolníky a jejich čtyřnohé 
kamarády. V současné době 
máme zhruba 50 aktivních 
týmů na mnoha místech Mo-
ravy i celé ČR, nejvíce ale 
ve Frýdku-Místku a okolí. 
Město Frýdek-Místek naši 
dobrovolnickou službu do-
tačně podporuje, čehož si vel-
mi vážíme. Máme mnoho zá-
jemců o služby canisterapie, 

z nichž některé ani nemůže-
me uspokojit, nové týmy tedy 
velmi potřebujeme. Kéž by 
jich bylo ještě víc…

Více informací o naší 
organizaci, canisterapii, po-
době canisterapeutických 
zkoušek a podobně můžete 
najít na www.podaneruce.eu 
nebo u koordinátorky canis-
terapie Moniky Olbrechto-
vé na telefonu 777 260 110. 
 Jana Marková 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

Druhá nejvyšší sou-
těž ve volejbale mužů 
má hned na úvod zdán-
livě překvapivého lídra 
v podobě jejího nováč-
ka – frýdecko-místecké-
ho volejbalového klubu 
Green Volley Beskydy, 
který v 1. lize nastupuje 
pod názvem Black Volley 
Beskydy. Tým, který má 
ve znaku orla, se do svých 
soupeřů pouští skutečně 
s velkou dravostí. Pět ví-
tězství v pěti prvních zá-
pasech mluví za vše.

Průběžné prvenství drží 

Black Volley vedený hrají-
cím kapitánem Přemkem 
Kubalou, čerstvým drži-
telem Ceny statutárního 
města Frýdek-Místek, zce-
la zaslouženě. Do všech 
zápasů nastupují hráči 
bojovně, s chutí a s ob-
rovskou vůlí po vítězství. 
Navíc se klub drží své 
filozofie – hrát vrchol-
né soutěže pokud možno 
s vlastními odchovanci, 
což se zatím daří. Nadějný 
Jakub Vašut, který vyšel 
z beskydské líhně, je te-
prve prvním rokem mezi 

muži a už patří k hlavním 
oporám týmu, stejně jako 
Libor Lanč nebo Michal 
Borski. Na postu nahráva-
če a „dirigenta“ hry těmto 
mladým hráčům sekundu-
je zkušený Tomáš Jambor, 
který má za sebou i extra-
ligovou minulost, stejně 
jako další zkušení mata-
doři Pavel Srkal a Tomáš 
Plichta. Vzhledem k cíli 
letošní sezóny – postupu 
do nejvyšší soutěže – se 
tyto zkušenosti v kombi-
naci s dravým mládím bu-
dou určitě velmi hodit.

Po třech porážkách 
v řadě (s Kladnem, Sla-
vií a Jihlavou) si frýdec-
ko-místečtí hokejisté 
výrazně zlepšili náladu 
v Třebíči, kde přesvědči-
vě triumfovali 5:0. Kro-
mě stoprocentního Juraje 
Šimbocha, jenž vychytal 
své druhé čisté konto v se-
zoně, se na ledě Horácké 
Slavie blýskli i obránci 
rysů, kteří se postarali 
hned o tři branky. 

Úvodní gól padl v čase 
10:46. Doudera našel rozje-
tého Mariana Adámka, kte-
rý přesnou střelou prostřelil 
Pavla Jekela. Prvním vylou-
čeným hráčem byl hostují-
cí Káňa. Třebíč ale nebyla 
v přesilové hře nebezpeč-
ná. Přesilovku si poté zku-
sil i Frýdek. Ten si počínal 

o mnoho lépe, Bohumil 
Jank se prezentoval přesnou 
střelou a zvýšil na 2:0.

Třetí třetina nezačala pro 
Třebíč dobře, David Dolní-
ček zahákoval soupeře, na-
bídl soupeři přesilovou hru 
a Michal Kovařčík potřetí 
prostřelil Jekela. Miloš Ro-
man dokázal po pohledné 
akci zvýšit už na 4:0. Pátý 
zásah přidal znovu Ondřej 
Kovařčík. 

Trenér Jiří Juřík: „My 
jsme byli rádi, že se nám 
utkání povedlo takovým 
stylem. Po třech porážkách 
jsme už potřebovali body. 
Po první vstřelené brance 
jsme byli lepším týmem. 
Byli jsme důraznější a doce-
la nám to tam padalo. Mohli 
jsme také těžit z dobrého 
výkonu brankáře.“

Vynikajících sportov-
ních úspěchů dosáhli 
Matěj Pajtl a Jakub Ha-
man v sobotu 24. září 
v Plzni na „MČR v mo-
derním pětiboji – katego-
rie U15“. Byť byl Matěj 
před zahájením soutěže 
velkým favoritem na cel-
kové vítězství, tak přeci 
je to jenom sport a moc 
nahlas o zlatu jsme ne-
hovořili. Také Kuba chtěl 
zabojovat a měl v plánu 
pokusit se o první pětku.

Matěj nezklamal 
a po pěkných výkonech 

ve střelbě, plavání a běhu 
potvrdil, že mistrovský 
titul mu náleží právem. Ja-
kub předvedl svůj rekord-
ní bodový zisk a odměnou 
mu je krásné 4. místo. 
Společně pak ovládli sou-
těž družstev, kdy nedali 
nikomu šanci a s velkým 
náskokem zvítězili a stali 
se mistry ČR kat. U15.

O týden později to při 
mistrovství ČR v moder-
ním pětiboji kat. U13 opět 
cinkalo. V Bystřici svůj 
další medailový korálek 
přidala na svůj sportov-

ní náhrdelník Anna Stu-
dénková, když dokázala 
vystoupat až na bronzový 
stupínek. O velké hodnotě 
bronzové medaile svědčí 
i to, že musela překonat 
své osobní bodové ma-
ximum hned o 75 bodů 
na 2192. Pěknými výkony 
se prezentovaly i Kristýna 
Lancová, která se umísti-
la na 10. místě, a Barbora 
Plachá, která překonaným 
osobním maximem o 114 
bodů skončila na 15. mís-
tě.

Anička Studénková pak 
společně s Kristýnou Lan-
covou stanuly na třetím 
místě v soutěži družstev.

Vynikajících sportov-
ních výsledků dosáhli 
v Bystřici i naši kluci, 
kteří v kategorii U13 při 
MČR dokázali překonat 
či vyrovnat své rekordní 
zápisy a i přes zdravotní 
indispozici Tobiho dosáhli 
na cenná umístění. Tobiáš 
Šimčák – 4. místo, Štěpán 
Surma – 6. místo, Ondřej 
Kotásek – 13. místo, Matěj 
Zbořil – 16. místo a Jonáš 
Ryška – 17. místo. Třeš-
nička na dortu za odvede-
nou práci je pro Tobiáše 
a Štěpána zisk stříbrných 
medailí z MČR družstev 
U13.

Z dosavadních mistrov-
ství republiky v moder-
ním pětiboji kat. U17, U15 
a U13 dokázali členové 
Lašského sportovního klu-
bu přivézt do našeho měs-
ta 3x první místo, 1x druhé 
místo a 2x třetí místo.

„Všichni jsou velkým 
příslibem pro náš klub 
a děkujeme za vzornou re-
prezentaci města a klubu,“ 
dodal hlavní trenér Pavel 
Gazda.

TOMÁŠ PLICHTA: Útok� jednoho� ze� zkušených�hráčů.�
 Foto: Petr Pavelka

Black Volley Beskydy prozatímním lídrem 1. ligy

„Lašská síla“ udeřila na MČR

POZORNÝ HÜBL:�V�posledním�domácím�zápase� jsme�
nečekaně�prohráli�s�Mostem�2:4.  Foto: Petr Pavelka

Špička ligy je nad naše síly

V sobotu 24. září se ko-
naly startovací plavecké 
závody nové podzimní se-
zóny v Havířově – IV. roč-
ník, kterého se zúčastnilo 
17 klubů severní a jižní 
Moravy.

Našich 14 frýdecko-
-místeckých plavců vyjelo 
naladit svou kondici a vy-
zkoušet první letošní závo-
dy. Po dlouhém sobotním 
zápolení vybojovali 14 me-
dailových umístění, z toho 
pět zlatých medailí.

Všichni potvrdili svoji 
kondici a časy. Mezi nejvý-
raznější bodově ohodnoce-
né patřili bezesporu Kája 

Chlopčíková, Matěj Saksa, 
Kateřina Fuková, Vendula 
Janáčková a Michaela Tů-
mová. Neztratili se ale ani 
plavci jako Petr a Tomáš 
Mrázkovi, Helenka Led-
nická, Alena Chlopčíková, 
Veronika Fránková, Lucie 
Blahutová nebo Adélka 
Klánčiková. Bojovali sta-
tečně ale i další jako Jakub 
Laník a Jan Šotola.

Obrovské poděkování 
všem zúčastněným plav-
cům, rodičům i trenérům 
za podporu a reprezentaci. 
Těšíme se na další závody 
v Polsku a další postupové 
triumfy.

Plavcům začala sezona
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Valcíři do utkání s nováč-
kem soutěže vstoupili nejen 
s novými dresy, ale také i se 
změnou mezi třemi bílými 
tyčemi, kdy Štěpanovského 
nahradil uzdravený Mihá-
lek. Derby s Vítkovicemi 
přineslo nakonec sedm bra-
nek. Pět gólů padlo do sítě 
ostravského soupeře.

Vítkovice začaly aktivně, 
měly několik šancí, ale vy-
těžily jen tyč. A jak to tak 
už bývá, nedáš – dostaneš. 
Ve 22. minutě standardku 
rozehrál Šumský a jeho centr 
si našel přesně hlavu kapi-
tána Literáka, který otevřel 
skóre zápasu – 1:0. Vstřelený 
gól domácím hodně pomohl. 

Ve 37. minutě už Stovky 
burácely podruhé. Hykel 
se u postranní čáry krásně 
zbavil nedůrazného Hlavsy 
a po jeho centru se na bližší 
tyči prosadil Stratil – 2:0.

Dobrý fotbal se ve Stov-
kách hrál i po přestávce. 
Na třetí gólovou trefu Val-
cířů si natěšení diváci po-
čkali pouhých šest minut. 
To se po Nworahově centru 
z levé strany dostal míč až 
na zadní tyč, tam jej Hy-
kel pohotově vrátil zpátky 
před bránu a nikým nekry-
tý Stratil mohl znovu slavit 
– 3:0. Hosté snížili na 3:1, 
ale domácí jedenáctka poté 
žádné další drama nedopus-

Brankostroj proti nováčkovi
MFK F-M – MFK VÍTKOVICE 5:2 (2:0)

Po prohrách v Lito-
vli a ve Velké Bystřici se 
protáhla šňůra porážek 
házenkářů na tři zápasy. 
V dalším extraligovém 
kole totiž nestačili na praž-
skou Duklu, které podlehli 
po bídné první půli o čtyři 

branky – 30:34.
S trochou nadsázky se dá 

říct, že střetnutí rozhodlo prv-
ních patnáct minut. V nich si 
totiž hostující tým vytvořil 
komfortní náskok. Naši hrá-
či působili až příliš ustraše-
ně. V útoku si nevěděli rady 

s dobře fungující obranou 
soupeře, za kterou navíc vý-
borně chytal Tomáš Petržela. 
Ten zlikvidoval hned několik 
dobrých šancí. A ne jenom 
to. Svými přesnými výhozy 
posílal své spoluhráče do tr-
háků, z nichž dala Dukla ně-
kolik snadných gólů.

Nejhrozivěji vypadal stav 
ve 20. minutě. To Pražané 
vedli poměrem 13:4. Našim 
házenkářům se ve zbývajících 
desíti minutách první půle po-
dařilo drtivý náskok soupeře 
alespoň trochu zmírnit, takže 
po první půlhodině svítilo 
na ukazateli skóre 10:17.

Po změně stran se poda-
řilo Frýdecko-Místeckým 
zlepšeným výkonem náskok 
favorita ztenčit. Obrana Duk-
ly už nebyla tak neprostupná 
jako v prvním poločase.

ZLÁ PRVNÍ PŮLE:�Naši�prohrávali�i�rozdílem�tříd�4:13.�
 Foto: Petr Pavelka

S Duklou třetí prohra v řadě
Pepino SKP F-M – HC Dukla Praha 30:34 (10:17)

Celkem 18 družstev 
dobrovolných hasičů a jed-
no družstvo hasičů profe-
sionálních bojovalo o mis-
trovský titul a zároveň 
o postup na XVI. Meziná-
rodní soutěž CTIF 2017 
v rakouském Villachu. 

Mistry republiky se mezi 
družstvy dobrovolných hasi-
čů stali: v kategorii muži 
A SDH Frýdek, muži B 
Chlumec nad Cidlinou, v ka-
tegorii ženy A SDH Vlčnov, 
ženy B Skalice, a muži HZS 
Královéhradeckého kraje. 
Absolutními vítězi jsou muži 
z HZS Královéhradeckého 
kraje a ženy SDH Skalice.

Na letním stadionu 
ve Dvoře Králové nad La-
bem soutěžilo v disciplí-
nách požární útok CTIF 
a štafeta CTIF 9 družstev 
mužů, 6 družstev žen a jed-
no družstvo profesionálních 
hasičů. Soutěže se zúčastni-
li také tři zahraniční druž-
stva z Polska a Slovenska.

Soutěž byla hodnocena 
podle soutěžního řádu me-
zinárodní hasičské soutěže 
v klasických disciplínách 
CTIF. Každý člen týmu má 
přesně předepsané úkony, kte-
ré provádí. Takže nejde v prv-
ní řadě o rychlost provedení, 
ale o preciznost. Tým rozhod-
čích tvořili nejen čeští sudí, 
ale také jejich zahraniční kole-
gové, konkrétně z Rakouska.

Podmínkou účasti kvalifi-
kace na mezinárodní soutěž 
byla účast minimálně na jed-
nom závodu Ligy CTIF 2016 
– Hradecký pohár, O vlč-
novský pohár, Pražský po-
hár a O pohár města Velké 
Meziříčí. Postup do Villa-
chu si vybojovalo celkem 
7 družstev mužů SH ČMS 
(SDH Michálkovice, Kosto-
mlátky, Zibohlavy, Vlčnov 
M3, Vlčnov M1, Frýdek, 
Chlumec nad Cidlinou) a 5 
týmů žen (SDH Bludov, Vel-
ké Meziříčí, Písková Lhota, 
Vlčnov, Skalice) a HZS Krá-
lovéhradeckého kraje.

Mistrovství České republiky 
v klasických disciplínách CTIF

Na frýdecko-místec-
ké baseballisty čekalo 
po skončení baráže o Ex-
traligu ještě čtvrtfinále 
1. ligy. V něm se v sérii 
na dva vítězné zápasy 
utkali s pražským SaBa-
tem. Z postupu do semifi-
nále se nakonec radovali 
hráči pražského celku.

První utkání se hrálo 
na hřišti ve Frýdku-Místku 
a nabídlo zajímavý duel. Ze-
jména nadhazovači měli svůj 
den. Martin Drong na kopci 
Klasiku odházel celých de-
vět směn a svým výkonem 
dal spoluhráčům naději 
na výhru. Ti sice předváděli 

slušný výkon na pálce, ale ze 
slibných situací nedokázali 
stáhnout více než dva body. 
Hosté si tak ze severu Mora-
vy odvezli vítězství 4:2.

Ke druhému zápasu série 
se obě mužstva přesunula již 
další den do hlavního města. 
Bohužel pro Klasik dokázal 
SaBaT naplno využít vý-
hodu domácího prostředí 
a po výhře 11:0 se mohl těšit 
z postupu do semifinále.

„Do zápasu jsme šli 
s tím, že ho chceme vyhrát,“ 
nechal se po nedělním utká-
ní slyšet mladý nadhazo-
vač Klasiku Šimon Urban. 
„Jejich nadhazovač Štěpán 

Dupal nás 
celkem pře-
kvapil svou 
r y c h l o s t í 
a přesností 
nadhozů. To 
byl nejspíš 
důvod, proč 
jsme nedo-
kázali udě-
lat žádný 
bod. Navíc 
jejich pálka 
byla hodně silná a po něko-
lika metách zdarma měli pár 
pěkných odpalů, kterými se 
dostali do vedení. My jsme 
se už pak nedokázali zved-
nout a utkání prohráli.“

MARTIN DRONG: Nadhazovač� prvního�
zápasu.  Foto: Pavel Chorobik

Do semifinále se nedostali

Hráče Frýdku-Místku tak 
nyní čeká zasloužená dovo-
lená a pak příprava na novou 
sezonu. Případně si ještě 
zahrají nově ohlášenou Nad-
stavbu o udržení 1. ligy.

tila. Dvoubrankové vedení 
si v poklidu držela až do 84. 
minuty, kdy se pod hodi-
nami uvolnil Šichor, jeho 
přesný centr našel volného 
Vyskočila a bylo to 4:1.

To však ještě nebylo zdale-
ka vše, co oba celky v derby 
nabídly. V nastaveném čase 
se nádherně opřel do míče 
hostující Jurča a rána vítko-
vického fotbalisty zapadla 
přesně k pravé tyči frýdecké 

branky – 4:2. Prakticky ih-
ned z protiútoku putoval míč 
opět na pravou stranu hostí, 
Byrtus přízemním centrem 
hledal v šestnáctce soupeře 
volného Šumského, ten ale 
míč přenechal ještě lépe po-

stavenému Slaninkovi, pro 
kterého nebyl problém trefit 
přesně – 5:2.

V následném zápase při-
šel po střeleckých hodech 
půst. V trápících se Pardubi-
cích se hrálo bez branek.
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Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Kon-
taktním pracovištěm Úřadu 
práce ČR Frýdek-Místek se 
dohodli na společném po-
stupu, aby veřejnost byla 
informována o současných 
trendech na trhu práce. Jde 
především o podporu vhod-
ného výběru povolání a od-
povídající profesní přípravy 
žáků ukončujících povinnou 
školní docházku. 

Vybíráš si povolání?
Podzimní období je pro 

deváťáka čas, kdy se „ote-
vírají dveře“ středních 
škol. Každý návštěvník 
„dne otevřených dveří“ se 
může seznámit se školním 
prostředím, s nabízený-
mi obory a s dovednostmi 
i znalostmi, které v oboru 
získá. Je vhodné si zjistit, 
pro jaké profese vybraný 
obor připravuje. Asi každý 
si umí představit, co dělá 
vyučený truhlář nebo vyu-
čená cukrářka. Napadá tě, 
co dělá ten, kdo vystuduje 
strojírenství? Před výběrem 
povolání a oboru na škole by 
ses měl/a zamyslet také nad 
tím, co se na střední škole 
naučíš a jak vše budeš moci 
využít v praxi.

Dnes se zaměříme 
na typy škol a na stupně 
vzdělání. Na co si můžeš 
troufnout ty?

Střední škola u svého 
oboru uvádí kód a název 
oboru, např. 26-54-H/01 
Elektrikář. Písmeno v tomto 
kódu vyjadřuje, o jaký stu-
peň vzdělání se jedná.

PRAKTICKÁ ŠKOLA 
(kód oboru C)

Na tomto typu střední 
školy se připravují žáci, 
kteří navštěvovali základní 
školu speciální nebo prak-
tickou. 

UČEBNÍ OBOR 
(kód oboru E)

Záuční obor, tříletá pří-
prava na jednoduché, ale 
kvalifikované povolání. Po-
kud nejsi zdatná/ý v učení, 
na vysvědčení se objevují 
i pětky nebo hodně čtyřek, 
je to volba pro tebe. Strojí-
renské práce (zámečnictví), 
zednické práce, malířské 
a natěračské práce, stravo-
vání, ubytování, úklid, pe-
čovatelské práce… nebo by 
ses raději dostal/a na nějaké 
jiné pracoviště?

UČEBNÍ OBOR 
(kód oboru H)

Řemeslníci, pracovníci 
ve službách… - co bychom 

si počali bez „šikovných 
českých ručiček“? Pokud 
tvé školní výsledky nejsou 
nejlepší, na vysvědčení mí-
váš i čtyřky, můžeš zvolit 
tříletý výuční obor. Má vel-
ký podíl praxe v oboru. Zá-
věrečná zkouška má část te-
oretickou a část praktickou, 
takže nepočítej, že už budeš 
jenom v dílně, resp. na pra-
covišti, bez pořádného uče-
ní to nepůjde! Po úspěšném 
ukončení můžeš nastoupit 
do firmy a vydělávat, začít 
sama/sám podnikat nebo 
pokračovat ve studiu, kte-
rému se říká „nástavba“, 
a po dvou letech vše ukončit 
maturitní zkouškou. 

MATURITNÍ OBOR 
(kód oboru L)

Jsi prakticky zaměřený/
zaměřená a učení ti jde? 
Takže trojek na vysvědčení 
není moc a čtyřka žádná? 
Možná pro tebe bude nej-
vhodnější čtyřletý maturitní 
obor, který obsahuje i velký 
podíl praxe. 

MATURITNÍ OBOR 
(kód oboru M)

Studijní obor na střední 
škole, mít maturitu – to je to, 
co mnohé láká! Špatné je, 
pokud student během stu-
dia zjistí, že studijní schop-
nosti nemá takové, jaké by 
bylo třeba, a obor předčasně 
opouští. Aby se ti to nestalo, 
zvaž dobře, jak ti jde nyní 
učení ve škole. A pamatuj, 
že střední školou „proplout“ 
bez učení – to nejde. Co bys 
pak nabídl/a svému zaměst-
navateli? 

Pokud míváš na vysvěd-
čení několik trojek (maxi-
málně tři) a žádnou čtyřku, 
můžeš být vhodným kandi-
dátem/kandidátkou na čtyř-
letý studijní obor zakončený 
maturitou. Nabídka zamě-
ření je bohatá a studium ti 
vždy přinese řadu odbor-
ných předmětů, díky kte-
rým se můžeš po dostudo-
vání rovnou hlásit do praxe. 
Nebo se rozhodneš pro další 
studium a zvýšíš si kvalifi-
kaci na vysoké škole? I tato 
možnost bude ve hře. 

LYCEUM (kód oboru M)
Máš průměr známek 

na vysvědčení do 1,6 a zá-
jem o konkrétní profesní 
zaměření? Lyceum je čtyř-
leté, ukončené maturitní 
zkouškou, a je přípravou 
k dalšímu studiu. Rozdíl 
oproti gymnáziu je, že vedle 
všeobecných předmětů se 
budeš věnovat i odborným 

předmětům, a to podle zvo-
leného zaměření a oboru, 
který budeš chtít následně 
studovat. Technické lyceum, 
přírodovědné lyceum, eko-
nomické lyceum, pedago-
gické lyceum, zdravotnické 
lyceum – které zvolíš?

GYMNÁZIUM 
(kód oboru K)

Máš ve škole dobré stu-
dijní výsledky? Rozumíš 
učivu, snadno si zapama-
tuješ nové učivo, orientuješ 
se v nových informacích, 
prostě se ti dobře učí? Je tvůj 
průměr známek na vysvěd-
čení do 1,5? Existují gymná-
zia čtyřletá, šestiletá a osmi-
letá, ty z nich můžeš zvolit 
studium čtyřleté, ukončené 
maturitní zkouškou. Jedná 
se o všeobecné vzdělání, 
všechny předměty budou 
stejně důležité, ale studium 
náročnější než dosud. Budeš 
se připravovat k dalšímu stu-
diu, které si sám/sama zvolíš 
podle svého zájmu. Odborné 
zaměření zvolíš až při ná-
sledném studiu (vysoká ško-
la, vyšší odborná škola). Je 
řada povolání, pro která se 
člověk připravuje na vysoké 
škole a pro která je studium 

gymnázia nejvhodnější vol-
bou mezi středními školami. 

KONZERVATOŘ 
(kód oboru P)

Pokud jsi umělecky 
zaměřen/a a chceš se umě-
lecké dráze věnovat profesi-
onálně (hudba, zpěv, herec-
tví, současný tanec), můžeš 
zvolit ke studiu konzervatoř. 
Po 4 letech vykonáš maturit-
ní zkoušku a po šesti letech 
absolutorium ve svém umě-
leckém oboru. Po úspěšném 
ukončení studia se můžeš 
věnovat svému oboru nebo 
pokračovat ve studiu na vy-
soké škole (např. JAMU, 
DAMU). 

Pozor – přihlášky 
na obory s talentovou 
zkouškou se podávají 
do 30. 11. 2016, na ostatní 
obory do 1. 3. 2017.

Už máš jasno, jaký 
typ studia zvolíš? Tak-
že víš, jaké písmeno bude 
ve „tvém“ kódu oboru. 

Informace o nejbližších 
školách a oborech obsahuje 

„Atlas školství-Moravsko-
slezský kraj“, který připravil 
Úřad práce ČR ve spolu-
práci se středními školami 
a na konci října jej obdrží 
zdarma každý žák deváté 
třídy základní školy, přímo 
ve své škole. Více o školách 
a také o svém budoucím 
uplatnění se dozvíš také 8. 
11. 2016 v Národním domě, 
kde od 10 do 16 hodin 
proběhne Trh vzdělávání 
a pracovního uplatnění 
2016, své šance tam můžeš 
konzultovat přímo se zá-
stupci škol i firem!

(Připravil: Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka v Os-
travě, Kontaktní pracoviště 
Frýdek-Místek.

Konzultace k výběru 
oboru poskytuje: Infor-
mační a poradenské stře-
disko pro volbu povolání, 
tel. 950 113 485, e-mail: 
ips@fm.mpsv.cz. Konzul-
tace jsou bezplatné, dopo-
ručujeme předchozí sjed-
nání termínu.)

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

Po dlouhém hledání 
ideální varianty se město 
rozhodlo vybudovat nový 
skatepark pod základní 
školou na ulici Elišky Krás-
nohorské, v lokalitě sousedí-
cí s městským fotbalovým 
areálem i dalšími sportoviš-
ti, které patří škole. Právě ta 
by se měla starat o provoz 
a správu nového skatepar-
ku, na který už vyznavači 
skateboardu, in-line brus-
lení i biků netrpělivě čekají.

„Hledání ideální lokality 
pro výstavbu nebylo vůbec 
jednoduché, ale konečně jsme 
našli místo vyhovující z hle-
diska územního plánu, bez 
komplikací s inženýrskými 
sítěmi, s dobrou dostupností 
i umístěním, které bude ne-
konfliktní vzhledem k blíz-
kému okolí,“ sdělil náměstek 
primátora Pavel Machala.

„Je to dostatečně daleko 
od bytové zástavby, počítá se 
s odhlučněním a je tam i dob-
rý přístup. Nevidím žádný 
problém, který by měl nastat. 
Areál bude oplocený, bude se 
zamykat a nepočítáme s žád-
ným speciálním osvětlením, 
které by umožňovalo provoz 
do pozdních večerních ho-

din,” říká Ilona Nowaková, 
vedoucí odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, 
podle které bude mít dozor 
nad novým sportovištěm 
správce školy, který už má 
podobné povinnosti se škol-
ním víceúčelovým hřištěm 
s atletickým oválem.

„Musíme znovu zpracovat 
projekt, který zohlední nově 
vybrané místo, ale bude vy-
cházet z toho původního. To 
znamená, že se se stále počí-
tá s monolitickou betonovou 
stavbou skateparku, s různě 
členitými technickými prvky 
a překážkami, které budou 
vhodné třeba i pro in-line 
bruslaře a podobně. Vše bude  
splňovat současný trend ska-
teboardingu s technickými 
streetovými prvky, které jsou 
v současnosti velice oblíbené. 
Buse snaha, aby i tady byly 
jednotlivé překážky navrže-
ny a poskládány tak, aby byl 
umožněn plynulý průjezd 
celým skateparkem, při kte-
rém jezdec využívá různé 
části překážek k provádění 
triků. Nepůjde nám o žád-
né extrémní záležitosti, ale 
o ježdění tzv. „na pohodu“. 
Zůstáváme u formy betono-

vého skateparku, který je pro-
vozně mnohem tišší než staré 
rampy, je velice odolný proti 
vandalismu a jeho životnost 
je nesrovnatelně delší než 
u ostatních používaných tech-
nologií stavby. Při řádném 
používání, s patřičným do-
hledem, vyžaduje minimální 
servisní zákroky a opravy,” 
vysvětlil Pavel Machala.

Pokud vše půjde bez zádr-
helů, mohli by se vyznavači 
prken, kol a koleček dočkat 
už v příštím roce, protože 
radnice chce po zpracování 
projektu co nejdříve začít se 
stavbou. Skatepark se tak 
definitivně přemístí z provi-
zorních podmínek v areálu 
bývalého dopravního hřiště 
na ul. 28 října. „Počítáme 
s tím, že se pak přesunou i ak-
tivity městské policie a terén-
ní služby Charity Rebel, aby 
byl nový prostor co nejbez-
pečnější a mohla zde probíhat 
i zábava menších dětí,“ dopl-
nil Machala. Ten prozradil, že 
jednou z možností pro výstav-
bu skateparku byla i lokalita 
v areálu slezanského oddílu, 
ale město nechtělo zabloko-
vat prostor, který je vhodný 
k open air akcím.  (pp)

Skatepark vyroste pod školou u Stovek
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 vý-
robna 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 
(kancelář)
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 
(kancelář)
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 nádvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 
15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna)
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je součástí po-
zemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je sou-
částí 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 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 za-
stavěná plocha a nádvoří (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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 za-

stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3993/16) – Místecká ka-
sárna
nebytový prostor o celkové výměře 99 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (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 mezipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 42 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 25,52 m2, 
v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plo-
cha 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, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).
– podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěný pod 
komunikacemi I/48 a II/484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
když komunikace I/48 se nachází na pozemku p.č. 
5175/5 a komunikace II/484 se nachází na pozem-
cích p.č. 5144/1 a p.č. 5177
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (pro-
vozovna)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Uzavřená matrika
24. 11. a 25. 11. 2016 bude matrika 

z důvodů školení uzavřena. 
Náhradní úřední den bude v úterý 
22. 11. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin.

HARMONOGRAM
SVOZU:

17. 10.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (na-
pojení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803

18. 10.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže), ul. Nové Dvo-
ry-Vršavec 1825 (u lesa), 
Frýdek, ul. Jeronýmova 428 
POUZE DNE 18. 10.
Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-
dob na separovaný odpad)

19. 10.
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parko-
višti), ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu), ul. Křižíkova 
1352 (autobusové stano-
viště VP), ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)

20. 10.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284), ul. Nad 
Mostárnou 2631 (u láv-
ky), ul. Josefa Skupy 2928 
(za kulturním domem), ul. 
Cihelní 3416 (u gymnázia 
a SOŠ, dříve 10. ZŠ), ul. Kli-
cperova 385 (u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 302 
POUZE DNE 20. 10.

24. 10.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

25. 10.
Místek, ul. Jiřího Trnky 72 
(u restaurace Morava), ul. 
Dr. Antonína Vaculíka 1899 
(parkoviště za 8. ZŠ), ul. 
Frýdlantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 

78 (u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)

26. 10.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

27. 10.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
370 (u hasičské zbrojnice)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), Skalice 137 (u koste-
la), Skalice 32 (u žampionár-
ny) POUZE DNE 27. 10.
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. Spo-
řilov 1614 (za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

V době od 14. 10. do 17. 
10. bude umístěn velkoobje-
mový kontejner také na ul. 
Míru, a to v místě u prá-
delny (poblíž č. p. 1327) 
a u hřiště (za č. p. 1345), 
a Skalice – Kamenec roz-
cestí (poblíž č. p. 399). Kon-
tejner bude umístěn v pátek 
dne 14. 10. v dopoledních 
hodinách, stažen bude 
v pondělí 17. 10. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, ledni-
ce, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném 
dvoře (ul. Panské Nové Dvo-
ry – v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a. s., ul. 
Jana Čapka – sídliště Slez-
ská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco, 
ul. Na Příkopě – pod estaká-
dou). Do velkoobjemových 
kontejnerů NEPATŘÍ sta-
vební odpad ani biologický 
odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 

obrátit na odbor životní-
ho prostředí a zeměděl-
ství, tel. 558 609 498 nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a. s., tel. 
558 440 066.

Svoz objemného odpadu 
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Statutární město Frý-
dek-Místek nabízí k pro-
deji pozemky p.č. 499 za-
hrada o výměře 1076 m2 
a části pozemků p.č. 1631 
trvalý travní porost o vý-
měře 962 m2 a p.č. 1632 
ostatní plocha – zeleň 
o výměře 74 m2 (nově p. č. 
1631/2 o výměře 1056 m2 

dle GP č. 1231-22/2016), 
vše k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek.

Dle platného Územního 
plánu města Frýdku-Míst-
ku jsou tyto pozemky 
zařazeny v ploše bydlení 
v rodinných domech ven-
kovské BV, která umožňu-
je mimo jiné stavby rodin-
ných domů.

Prodej se uskuteční for-
mou nabídkového licitač-
ního řízení, které proběh-
ne dne 19. 10. 2016 v 15.00 
hodin v zasedací místnos-
ti odboru správy obecní-
ho majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v na-

bídkovém licitačním ří-
zení (dále jen „NLŘ“) je 
ve 14.45 hodin.

Předmětem NLŘ bude 
výše kupní ceny za prodej 
1 m2 pozemku. Nejnižší 
nabídková cena je stano-
vena na 725 Kč/m2. Pokud 
tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude 
cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. 

Účastník je povinen 
uhradit zálohu na úhra-
du nákladů NLŘ ve výši 
5.000 Kč na účet Statutár-
ního města Frýdek-Místek, 
č.ú. 6015-928781/0100, VS 
3240081499 nejpozději 
dne 18. 10. 2016. Úhradou 
zálohy na náklady NLŘ 
se rozumí její připsání 
na uvedený účet nejpozději 
poslední den v daném ter-
mínu. Při zápisu k NLŘ do-
loží doklad o úhradě zálohy 
a podepíše Dohodu o úhra-
dě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecní-
ho majetku MMFM zajistí 

vrácení zálohy na úhradu 
nákladů NLŘ všem účast-
níkům licitace, kteří tuto 
zálohu složili a podepsali 
Dohodu o úhradě nákladů 
NLŘ, vyjma vítěze licitace, 
po ukončení NLŘ. Vítězi 
NLŘ bude záloha na úhra-
du nákladů NLŘ vrácena až 
po podpisu kupní smlouvy 
a úhradě kupní ceny.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba starší 18 let. 
Účastník NLŘ se před jeho 
začátkem prokáže platným 
občanským průkazem. Jde-
-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit 
písemné zmocnění, opatře-
né úředně ověřeným podpi-
sem zmocnitele, k tomu, že 
je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li 
o statutární orgán. Písemné 
zmocnění opatřené úředně 
ověřeným podpisem zmoc-
nitele musí být doloženo též 
v případě zastoupení fyzic-
ké osoby zmocněncem.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba, která není dluž-

níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Spl-
nění této podmínky potvr-
dí účastník podpisem čest-
ného prohlášení při zápisu 
k NLŘ. 

O prodeji pozemků vítě-
zi NLŘ rozhodne Zastupi-
telstvo města Frýdku-Míst-
ku na svém nejbližším 
zasedání. Následně bude 
s vítězem NLŘ sepsá-
na smlouva kupní, popř. 
smlouva o smlouvě budou-
cí kupní. Závazek uzavřít 
kupní smlouvu bude stano-
ven na 6 měsíců od rozhod-
nutí zastupitelstva města.

Část pozemku p. č. 499 
zahrada o výměře 840 
m2 je zatížena nájemním 

vztahem, kdy pozemek je 
užíván za účelem zahrád-
kářského využití a umís-
tění a užívání zahradní 
chatky. Okamžikem na-
bytí vlastnického práva 
k pozemku vstoupí vítěz 
NLŘ jako nový vlastník 
nemovitých věcí do práv 
a povinností pronajímate-
le z nájemní smlouvy.

Bližší informace je 
možno získat u Bc. Ka-
teřiny Kozelské na tel. č. 
558 609 175, e-mailem 
kozelska.katerina@fryde-
kmistek.cz nebo osobně 
na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru správy 
obecního majetku, ul. Rad-
niční 10, III.NP, č. dv. 324.

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zahájilo od 4. 
4. 2016 ve Frýdku-Místku 
a v jeho místních částech 
svoz biologicky rozloži-
telných odpadů. Občané 
mohou do hnědých nádob 
o objemu 240 litrů od-
kládat zbytky bioodpadů, 
jako jsou odpady ze zahrad 
(např. trávu, listí, seno, 
zbytky rostlin, kořeny, lis-
ty zeleniny, květiny, tenké 
ořezy z keřů a stromů, pří-
padně štěpky dřevin, drny 
a spadané ovoce) a biood-
pad z domácností (např. 
zbytky zeleniny a ovoce, 
papírové čajové sáčky, ká-
vovou sedlinu a zeminu 

z květináčů).
Svoz nádob je prováděn 

ve čtrnáctidenních interva-
lech. V měsíci dubnu bylo 
z těchto hnědých nádob 
svezeno 130 tun biood-
padů, v květnu 202,5 tun, 
v červnu 203 tun, v čer-
venci 198 tun a v srpnu 
zatím rekordních 306 tun 
bioodpadů k dalšímu vy-
užití.

Děkujeme občanům, že 
dodržují pravidla a do ná-
dob vhazují pouze odpady, 
které do nádob patří. V pří-
padě, že do nádoby na bio-
odpad občané vhodí napří-
klad komunální, stavební 
nebo jiný nevhodný odpad, 
nebude bohužel nádoba 
vyprázdněna a na víko ná-

doby bude osádkou svozo-
vého vozidla nalepena ná-
lepka (viz obrázek), která 
občana na tento nedostatek 
upozorní.

Svoz nádob na biood-
pad bude probíhat až 
do pátku 28. 10. 2016, kdy 
proběhne poslední letoš-
ní svoz. Svoz bioodpadů 
bude poté pokračovat 
opět od 3. 4. 2017. Z toho 
důvodu žádáme občany, 
aby si přidělené nádoby 
přes zimu uschovali.

I přes přerušení svo-
zu bioodpadů z hnědých 
popelnic mohou občané 
Frýdku-Místku zdarma 
a celoročně využít k odlo-
žení svých bioodpadů sběr-
né dvory na ul. Jana Čapka, 

Na Příkopě, Collo-louky 
nebo Panské Nové Dvo-
ry, případně kompostárnu 
v Bruzovicích.

Harmonogram svozu 
bioodpadů (dle ulic a svo-
zových dnů) a provoz-
ní doba sběrných dvorů 
a kompostárny je uvede-
na na webových strán-
kách společnosti Frýdec-

ká skládka, a.s., (www.
f r y d e c k a s k l a d k a . c z ) 
a na webových stránkách 
statutárního města Frýdek-
-Místek (www.frydekmis-
tek.cz).

Svoz bioodpadů v roce 2016 a jeho přerušení

Nabídka pozemku k prodeji

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Zásadní stále zůstává, 

že podle stanoviska minis-
terstva životního prostředí 
má být při odstraňování ná-
sledků povodní se vzniklým 
netříděným odpadem na-
kládáno z důvodu předběž-
né opatrnosti jako s nebez-
pečným odpadem, protože 
povodňový odpad může být 
kontaminován patogenními 
mikroorganismy, ropnými 
nebo jinými nebezpečnými 

látkami, které se mohou od-
rážet na zdraví lidí. I proto 
se ceny pohybovaly výše 
než v předchozích letech, 
kdy se z příkopů odstraňo-
vala jen obyčejná zemina. 
Navíc oproti předchozím 
letům nešlo jen o čištění, ale 
i hloubení příkop, protože se 
musela obnovit jejich funkč-
nost. Místy byly zanesené 
tak, že se prakticky musely 
kopat nové. Státní zástupce 
se zaměřuje na fakturace 

realizujících firem, ale to, 
jak se se zakázkou nakonec 
vyrovnaly, je daleko za časo-
vou osou, kdy radní o něčem 
rozhodovali,“ připomněl pri-
mátor Michal Pobucký v li-
jáku, který alespoň částečně 
dokresloval povodňové okol-
nosti. Většina radních průběh 
prohlídky bez konfrontace 
znalců považovala za nepří-
nosný, proto se po několika 
zastávkách již do dalších lo-
kalit ani nevydali.  (pp)

Soud vyrazil za příkopy do terénu

Elektronická aukce – přebytečný 
movitý majetek a hrobová zařízení

Statutární město Frýdek-Místek bude nabízet k pro-
deji přebytečný movitý majetek (židle, stoly, hasičské 

hadice, kancelářský nábytek apod.) a hrobová zařízení, 
která jsou umístěna na hrobových místech na veřejném 
pohřebišti ve Frýdku, a to formou elektronické aukce. 

Elektronická aukce se uskuteční ve dnech
31. 10. 2016 – 6. 11. 2016 

na portále www.aukcefm.cz
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Úspěšná Seniorská 
akademie na Goodwill – 
vyšší odborné škole, s.r.o. 
za podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
pokračuje a navazuje 
na velký zájem o studium 
v řadách seniorů, který se 
ukázal již v úvodním loň-
ském ročníku.

„Letos se znovu potvrdil. 
Většina účastníků pokraču-
je ve studiu dále, navíc je-
jich řady doplnilo 23 nových 
spolužáků. Ti byli v září 
slavnostně imatrikulováni, 
tedy přijati do řad student-
stva, a přiťukli si skleničkou 
sektu na úspěšné studium. 
Po zápisu si studenti senioři 
prohlédli školu a s výukou 
začínají od října, vždy v úte-
rý nebo v pátek. Výjimečná 
není ani situace, kdy studují 
dvě generace z jedné rodiny 
– účastníkem vzdělávání je 

jak student vyšší odborné 
školy Goodwill, tak i stu-
dent Seniorské akademie 
– a vzájemně se podporují 
i předhánějí v lepších vý-
sledcích,“ uvedla ředitelka 
školy Kamila Slováková.

V tomto semestru jsou 
pro celkem 145 studentů 
Seniorské akademie při-
praveny předměty marke-
ting, základy práva a ko-
munikace. Podstaty těchto 
předmětů budou apliková-
ny přímo na situace, které 
senioři musí řešit v běžném 
životě. Stejně jako v minu-
lém roce jsou pro studenty 
připraveny zajímavé zá-
jezdy a exkurze, které do-
plní probíranou látku a také 
přednáška o bezpečnosti 
práce na PC. „Seniorskou 
akademii finančně podpo-
rujeme, protože rozšiřovat 
si obzory je i pro tuto vě-

Mateřská škola, sídlící 
na 8. pěšího pluku a nabí-
zející speciálně pedagogic-
kou péči dětem s řečový-
mi, sluchovými a dalšími 
zdravotními problémy (au-
tismus), zařazená do sítě 
škol podporujících zdraví, 
od září změnila svou adre-
su a nachází se nyní v nově 
zrekonstruovaných prosto-
rách základní školy na uli-
ci Pionýrů v areálu SŠED.

Je zde k dispozici pro-
storná zahrada. Vnitřní 
prostory jsou plně vybave-
ny a přizpůsobeny pro děti, 

se kterými se pracuje podle 
individuálních plánů. Školka 
patří již léta mezi uznávané 
organizace poskytující pro-
fesionální péči ve výchově, 
podporující zdravý tělesný, 
psychický a sociální vývoj 
dítěte. Plně spolupracuje 
jak s rodiči, tak i odborní-
ky. Speciální pedagogové 
se ve svých třídách věnují 
menšímu kolektivu dětí, 
což umožňuje efektivnější 
rozvoj řeči s každodenní 
logopedickou výukou. Díky 
novým prostorám můžeme 
nabídnout další rozšířené 

možnosti ke vzdě-
lávání. Propojení 
s budovou základní 
školy přináší nema-
lé výhody v podobě 
didaktických, audio-
vizuálních a interak-
tivních pomůcek. 
 Otilie Smolánová

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: Senioři�se�vzdělávají�na�Goodwillu.  Foto: Petr Pavelka

Seniorská akademie pokračuje

Cyril Novotný, žák 
Gymnázia Petra Bezru-
če ve Frýdku-Místku, se 
koncem prázdnin zúčast-
nil mezinárodní soutě-
že IESO (International 
Earth Science Olympiad) 
v Japonsku, kde skvěle 
reprezentoval Českou re-
publiku, Moravskoslez-
ský kraj, Frýdek-Místek 
a naše gymnázium. 

Získal dvě bronzové me-
daile. Jednu individuální 
za práci v terénu a druhou 

jako člen českého repre-
zentačního družstva. Sr-
dečně mu blahopřejeme 
k tomuto fantastickému 
úspěchu. Cyril přislíbil, že 
o průběhu soutěže a zážit-
cích z pobytu v Japonsku 
povypráví svým spolužá-
kům na podzimní před-
nášce.  Pavel Kváš

Fantastický úspěch Cyrila Novotného 
na geografické soutěži v Japonsku

Máme novou školku

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2016/2017 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

AKCE
15. 10. 

SOBOTA V POHYBU | 
1. ZŠ 

Přijďte za námi a zahrajte si 
na venkovním hřišti míčo-
vé hry. Budeme hrát futsal 
a házenou.
Věk: 7 – 12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bez-
ruče, T. G. Masaryka 454, 
Frýdek, venkovní hřiště, 
8.45 – 12.15 hodin
Cena: 10 Kč
Informace: Jiří Šnapka, Tel.: 
558 111 773, 604 524 066, 
E-mail:jirka@klicfm.cz

22. 10.
KRAJSKÝ PŘEBOR

QUORIDOR, QUARTO,
RUMMIKUB

Krajský přebor Mistrovství 
ČR v Quoridoru, Rummi-
kubu a Quatru. Staňte se 
Mistrem Moravskoslez-
ského kraje v deskové hře 
a postupte na Mistrovství 
ČR. Z krajského přeboru po-
stupují do celostátního finále 
v Praze dva nejlepší z každé 
kategorie.
Věk: 6 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00 – 16.00 hodin | Pre-
zence: 9.00 – 9.30 hodin
Cena: 30 Kč
Informace: Jiří Šnapka, Tel.: 
558 111 773, 604 524 066, E-
-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 10.

22. 10.
ATELIÉR DEA | HODIN-

KY S KORÁLKOVÝM 
PÁSKEM

Máte nový outfit, ale ještě 
tomu něco chybí? Touží-

te po originálním doplňku 
nebo si chcete jen tak udělat 
radost něčím novým? Přijď-
te si vyrobit neobvyklé a ori-
ginální hodinky s elegant-
ním korálkovým páskem.
Věk: 14 – 90 let
Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 14.00 – 17.00 hodin
Informace: Dana Pavli-
cová, Tel.: 558 111 777, 
778 421 468, E-mail: dana@
klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 19. 10.

26. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNI-

NY | MYSTICKÁ 
MÝDLÁRNA 

Objevujeme a poznáváme – 
tentokrát se vypravíme vla-
kem do Mystické mýdlárny 
ve Vratimově. Poslechneme 
si povídání o výrobě pří-
rodních mýdel. Očicháme si 
je, pokocháme se pohledem 
a můžeme si je také koupit. 
Všechna mýdla z této mýd-
lárny jsou vyrobena ze suro-
vin, které se běžně nacházejí 
v přírodě, a odtud také po-
chází název přírodní mýdla. 
Jsou ekologická a zdravá.
Věk: 6 – 12 let 
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 8.00 – 16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hod.
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková, Tel.: 732 646 127, E-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 10.

26. 10.
PODZIMNÍ 

PRÁZDNINY V KLÍČI
Celodenní prázdninový pro-
gram. Čeká vás výtvarná díl-
na, hry, soutěže, ping-pong 
apod. Můžete se přihlásit 
na půl dne nebo na celý den. 
Věk: 7 – 12 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-

tek, 8.00 – 16.00 hodin | Ran-
ní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 8.00 – 12.00 hodin bez 
oběda 100 Kč | 8.00 – 16.00 
hodin včetně oběda 200 Kč 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468, 
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 10.

27. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNI-

NY | PRÁZDNINY
S AEROBIKEM

Přijďte si užít dopoledne 
plné pohybu. Čeká vás aero-
bik a hry.
Věk: 7 – 12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 60 Kč
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468, E-
-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 10.

27. 10.
DOPOLEDNE PRO 
DOVEDNÉ RUCE 

Navštivte naši prázdninovou 
tvořivou dílnu a vyrobte si 
něco hezkého – nechte se 
překvapit. 
Věk: 6 – 12 let
Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468, E-
-mail: recepce@klicfm.cz
Doporučujeme si místo re-
zervovat předem.

Nabídka říjnových akcí SVČ Klíč

kovou kategorii velmi dů-
ležité. Je to o společenském 

kontaktu, udržování bystré 
mysli i užitečných infor-

macích,“ shrnul primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK | telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

JAK SEMENA
PUTUJÍ KRAJINOU

Výstava potrvá do 6. listopadu.
IX. BESKYDSKÉ TRIENÁLE 

ŘEZBÁŘŮ
Výstava potrvá do 13. listopadu.

ŠKOLNÍ OBRÁZKY
Výstava potrvá do 20. listopadu. 

DĚNÍ V MUZEU:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Poradny budou otevřeny do konce říj-
na.

Čtvrtek 20. října v 16.30 
v přednáškovém sále v Zeleném domě

DOMÁCÍ POMOCNÍCI 
ANEB JAK SE CO DĚLÁ

Zábavná a poučná přednáška, doplně-
ná studijní výstavou, ve které si např. 
můžete vyzkoušet praní v ruční prač-
ce, pražení žitovky, žehlení litinovou 
žehličkou i různé historické pomocní-
ky na výchovu dětí.

Pátek 21. října od 18.00 do 23.00
VEČERNÍ PROHLÍDKA 
FRÝDECKÉHO ZÁMKU

Pohádkový příběh při svíčkách během 
prohlídky Zámeckého okruhu.
Prodej a rezervace vstupenek na www.
muzeumbeskyd.com a pokladně zám-
ku.

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 Vánoce 
slavili vy, případně vaši rodiče.
Mgr. Pavla Platošová, tel. 558 630 051, 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.com

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-

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KONCERTY:
Čt 20. 10. v 19.00 

Tomáš Kočko & ORCHESTR
Tomáš Kočko vydal na konci dub-
na tohoto roku novou desku Velesu. 
V prestižním evropském žebříčku Wo-
rld Music Charts Europe se toto album 
drží v první desítce. Jak název nazna-
čuje, budeme mít co dočinění s pohan-
skými motivy. 

PRO DĚTI
Ne 16. 10 od 15 hodin
SŮL NAD ZLATO

Divadelní agentura Praha
Princezna Maruška dokáže tatínkovi 
králi, že je sůl nad zlato. Činoherní 
pohádka s písničkami pro děti od 3 let.

Ne 23. 10 od 15 hodin
VODNICKÁ POHÁDKA

Divadýlko Kozlovice
Veselá pohádka s kouzelnými vodními 
bytostmi. Činoherní pohádka pro děti 
od 3 let.

VÝSTAVY:
3.–31. 10. 

BENOZZA – MĚSTO Z RUBU
VESMÍRU 

David Hanzelka
Když jsem před pár lety namaloval 
obraz „Nádraží“, vůbec jsem netušil, 
že v následujících letech, jak budou po-
stupně vznikat další obrazy, se objeví 
celé prapodivné Město, zjevující se ně-
kde na pomezí bdění a spánku, v útrž-
cích vzdálených zážitků, v záblescích 
paměti a periferního vidění.

KINO
Ne 16. 10. v 17.00

ECHO BE2CAN: Hedi
Tunisko/Belgie, drama, 2D, 2016, re-
žie: Mohamed Ben Attia, 12+, titulky, 
88 min., vstupné 100 Kč.

Ne 16. 10. v 19.00
ECHO BE2CAN: Sieranevada

Rumunsko/Francie/Bosna a Hercego-
vina/Chorvatsko/Makedonie, drama/
komedie, 2D, 2016, režie: C. Puiu, 12+, 
titulky, 173 min., vstupné 100 Kč.

Po 17. 10. v 17.00
ECHO BE2CAN: Zdaleka

Venezuela/Mexiko, drama, 2D, 2015, 
režie: L. Vigas, 12+, titulky, 93 min., 
vstupné 100 Kč.

Po 17. 10. v 19.00
ECHO BE2CAN: Toni Erdman

Německo/Rakousko, drama/komedie, 
2D, 2016, režie: M. Ade, 12+, titulky, 
162 min., vstupné 100 Kč.

Út 18. 10. v 18.00
Projekce v rámci projektu „Dny 

proti chudobě 2016“: Mallory
ČR, dokument, 2D, 2015, režie: H. 
Třeštíková, přístupný, 101 min., vstup-
né ponožky pro osoby bez přístřeší

Pá 21. - Út 25. 10. v 17.00
Lichožrouti

ČR, animovaný/rodinný, 2D, přístup-
ný, 86 min., vstupné 130 Kč/děti do 15 
let 110 Kč, pro děti. Premiéra.

Pá 21. - Ne 23. 10. v 19.00
Instalatér z Tuchovic

V hlavních rolích Jakub Kohák a Eva 
Holubová. ČR, komedie, 2D, 12+, 85 
min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

Po 24. 10. v 19.00
AČFK uvádí: Monsieur Chocolat

Francie, drama, 2D, 2016, režie: R. 
Zem, 12+, titulky, 110 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub, 
premiéra.

Út 25. 10. v 19.00
AČFK uvádí: Projekt 100: 

Cesta do fantazie

Japonsko, animovaný/dobrodružný, 
2001, režie: H. Majazaki, přístupný, ti-
tulky, 124 min., vstupné 90 Kč/pro čle-
ny FK 70 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 26. 10. v 10.00
Děda

ČR, rodinný/komedie, 2D, přístupný, 
110 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 26. 10. v 15.00
Prázdniny, hurá do kina

– Obr Dobr
Velká Británie/USA/Kanada, rodin-
ný/fantasy, 2D, přístupný, dabing, 117 
min., vstupné 90 Kč, pro děti.

St 26. 10. v 18.00
Tři generace

USA, komedie/drama, 2D, 12+, titul-
ky, 92 min., vstupné 130 Kč/pro dámy 
110 Kč, Dámská jízda.

Čt 27. – Pá 28. 10. v 10.00
Prázdniny, hurá do kina 
– Tajný život mazlíčků

USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 90 min., vstupné 120 
Kč/děti do 15 let 100 Kč, pro děti.

Čt 27. – Pá 28. 10. v 15.00
Prázdniny, hurá do kina

– Já, kocour
USA, komedie/rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 87 min., vstupné 110 Kč, pro 
děti. Premiéra.

Čt 27. – Pá 28. 10. v 17.00
Volání netvora: Příběh života

USA/Španělsko, drama/fantasy, 2D, 
12+, titulky, 108 min., vstupné 110 Kč. 
Premiéra.

Čt 27. – Pá 28. 10. v 19.00
Inferno

USA, mysteriózní/thriller, 2D, 12+, 
titulky, 122 min., vstupné 110 Kč. Pre-
miéra.

So 29. – Ne 30. 10. v 17.00
Čapí dobrodružství

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 87 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

So 29. – Ne 30. 10. v 19.00
Ostravak Ostravski

ČR, komedie, 2D, 12+, 90 min., vstup-
né 120 Kč. Premiéra.

Po 31. 10. 19.00
American Honey

Velká Británie/USA, road movie, 2D, 
2016, režie: A. Arnold, 15+, titulky, 
162 min., vstupné 120 Kč/pro členy FK 
100 Kč, Filmový klub. Premiéra.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
VÝSTAVA

Od 15. 9. do 11.10. 
Artcollegium F-M: Z archivu fotoklu-
bu

DALŠÍ AKCE
18. 10., 16.30 

Martina Bittnerová: Lásky Boženy 
Němcové – beseda s autorkou knihy 
Ústřední knihovna, Jiráskova 506, 
Frýdek

20. 10., 16.30 
Přednáška Mgr. Marka Zágory (cyklus 
přednášky o Karlu IV.) Pobočka Mís-
tek, Hlavní tř. 111-112, Modrý salonek

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:

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

SHOW
Po 17. 10. ve 20.00, 
Kino Petra Bezruče 

PARTIČKA
Improvizační show, ve které herci baví 
sebe i diváky a kde nikdo dopředu ne-
tuší, co se bude dít…
Hrají: Richard Genzer, Michal Suchá-
nek, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Da-
niel Dangl a Marián Čurko. 

KONCERTY
Ne 23. 10. od 18.00, 

kostel sv. Jošta ve Frýdku 
„VIVAT CAROLUS QUARTUS” 

(Koncertní hold Otci vlasti, 
králi Karlu IV)

Hold Karlu IV. k 700. výročí jeho na-
rození byl inspirován především ne-
smírnou duchovní aktuálností Karlova 
odkazu. Hudební kompozice Štěpána 
Raka a recitace Alfreda Strejčka, s vy-
užitím autentických dobových popěv-
ků, pak dotváří vzrušující atmosféru 
nejslavnějšího období našich dějin.

Čt 27. 10. od 19.00, 
Zelený bar v Národním domě 
Poslechovka v Zeleném baru 

/ blk23 irinoik
Připravte se na rychlejší tempo! Hou-
se, techno, tribe, acid, tekno… Říjnová 
Poslechovka bude hostit pionýra frý-
decko-místecké elektronické scény: 
blk 23. Je zakladatelem undergroun-
dové crew Irinoik, DJingu se věnuje 
od poloviny 90. let, hraje z vinylů. 
Vstup zdarma! 

St 26. 10. od 19.00, Kino Petra 
Bezruče 

OLYMPIC
Jedinečný koncert nestárnoucí rockové 
legendy české hudební scény po delší 
době opět ve Frýdku-Místku – Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a je-
jich host Martin Vajgl – bicí. Za půl-
století své existence vydala kapela více 
než 70 alb, získala tři Zlaté a tři České 
slavíky.

VÝSTAVY:
3.–31. 10. ve vstupní hale 

Národního domu 
FRÝDEK-MÍSTEK OČIMA

 PTÁKŮ 
Josef Kleinwächter

Jedná se o první výstavu souboru fo-
tografií, které zachycují pohled na naše 
město a okolí z ptačí perspektivy. 
Snímky jsou pořízeny z padáku, který 
autor sám pilotuje.

TANEC
St 26. 10. od 19.00, Národní dům 

Halloweenská Tančírna
Na téhle Tančírně vás čekáme v ori-
ginálních děsivých kostýmech a spo-
lečenských šatech. Těšte se na spous-
tu tance, zábavy a soutěž o nejlepší 
masku. Termín další Tančírny je 26. 11.

BESEDY V ZELENÉM BARU
ČT 20. 10. od 18.30, 

Zelený bar v Národním domě
S Přemyslem Máchou 
za mexickými indiány

Cyklus Rozpravy v Zeleném baru
Diskutujete rádi? Baví vás debaty 
se zajímavými osobnostmi? Každý 
předposlední čtvrtek v měsíci si pro 
vás připraví pedagog Gymnázia Petra 
Bezruče Libor Magdoň poutavou bese-
du s hostem z akademického prostře-
dí! Cyklus zahájí etnolog a antropolog 
Přemysl Mácha povídáním o všedním 
i svátečním životě původních obyvatel 
Mexika a amerického Jihozápadu.
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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; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

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
8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl 

(nový kurz – od 5. 10.)
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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
18. 10., 18.00

PÍSNIČKY NAŠEHO MLÁDÍ
Hudební pořad pro seniory. Účinkuje 
Trio Pragtet. Přijďte si poslechnout 
české evergreeny J. Ježka, J. Suchého 
a J. Šlitra a K. Hašlera.

23. 10. v 15.00
HURÁ NA BANÁNY

 Pohádkový příběh dvou kamarádů 
o putování do země snů. Hraje divadlo 
Theatr ludem Ostrava.

30. 10., 18.00 -21.00
SWINGOVÝ VEČER

K tanci a poslechu hraje Big blast band 
+ tanečníci Old town Swing.

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. 10., 17.30–20.00
Kruh přátel Bruna Gröninga

18. 10., 19.15–20.15
Poúplňkový om chanting

21. 10., 17.00–19.30
Harmonizační večery pro ženy

21. 10., 20.00
Koncert – Za hranicemi ticha

28. 10., 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 

Tel.: 606 697 199. 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 28. 10. od 20.00 hodin

FICTION DRUM AND BASS
velký sál KD Frýdek, vstupné 150 Kč

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI
Sobota 22. října v 15 hodin

Jan Wilkowski
Příhody medvídka Ťupínka I.

Premiéra loutkové pohádky – první pří-
hody malého medvídka a jeho tatínka 
medvěda, lišky i malého pejska. Pro děti 
od 3 let – hraje DUO – Divadlo u Ostra-
vice Frýdek-Místek. Vstupné 30 Kč.

Sobota 29. října v 15 hodin
Tajemství staré mapy

Autorská činoherní pohádka o puto-
vání mladého rybáře Franty za dob-
rodružstvím, pirátským pokladem 
a krásnou princeznou Mirabelkou. 
Pro děti od 5 let – hraje ING Kolektiv. 
Vstupné 30 Kč.

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

SVČ KLÍČ

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

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

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2016/2017 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 

roku, nikdy není pozdě. Více na str. 11

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory, Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO RO-
DIČE S DĚTMI: středy – dopoledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORICKÉ-
HO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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.

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

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
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

Úterý 18. října v 18.00 
Victoria Kanakaredes 

a Lydia Strong
Křest dvou knih najednou. Victorii 
Kanakaredes znají milovníci historic-
ké literatury, napsala dva úspěšné ro-
mány a v Kapitole pošle do světa svou 
další knihu Ve stínu slunce. Druhou 
křtěnou knihou je provokativní román 
Lydie Strong Na krev.

Pátek 21. října v 18.00 
MUDr. Jarmila Klímová

Spoluautorka knižního hitu Proč 
(a jak) psychosomatika funguje bude 
v Kapitole! Určitě si toto setkání ne-
nechte ujít, protože paní doktorka bude 
mít novou knihu Psychosomatický 
dotek motýla. A určitě ji chcete vidět 
naživo a slyšet a poznat něco nového 
a něco se dozvědět.

Středa 26. října v 18.00 
Jiří Padevět: Krvavé léto 1945

Trochu zvážníme, protože v knize 
Krvavé léto 1945, volně navazující 
na předchozí knihu Krvavé finále, 
popisuje autor násilnosti, které se ode-
hrály na území dnešní České republiky 
v období květen–srpen 1945. Jedná 
se především o události spojené s tzv. 
divokým odsunem českých a morav-
ských Němců, ale také o události, při 
nichž jsou pachateli vojáci Rudé armá-
dy a dalších armád operujících na na-
šem území. Kdo jste byli na předcho-
zím povídání s panem Padevětem, víte, 
že to není ztracený čas.

Pondělí 31. října v 18.00 
Oldřich Jurman: Dvojitý agent

Knihu pokřtí ředitel Státního archívu 
ve Frýdku-Místku PhDr. Tomáš Ada-
mec. Je o člověku z Těšínska, do jehož 
života dvacáté století ale teda zasáhlo 
moc.

.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 PŘE-
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JE 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.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Akce na říjen:
21. 10. Čaj o páté 

Tradiční setkání v kruhu přátel nad 
šálkem čaje s vyprávěním o tématech, 
která vás zajímají. 

Připraveno na listopad
12. 11. Oční jóga

techniky ke zlepšení zraku (celodenní 
seminář)

25. 11. Čaj o páté
Více informací na www.joga-karakal.cz.

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.
19. 10.

Dopoledne v pohybu
Ve středu si s dětmi hravou formou 
rozhýbáme tělíčka s jednoduchými 
pomůckami na cvičení. Začínáme v 10 
hodin.

25. 10.
O Pejskovi a Kočičce

Zveme vás na úterní maňáskovou po-
hádku O Pejskovi a Kočičce – Jak pekli 
dort. Začátek v 10 hodin.

27. 10.
Kouzlíme s listím

Pomocí suchých listů a barev si vyča-
rujeme barevný obrázek. Listy si při-
neste s sebou podle vlastní fantazie. 
Začátek v 10 hodin.

28. 10. zavřeno – Státní svátek!
Orientální tance

Stále máme v nabídce kurzy Orientál-
ního tance pro děti i dospělé, všechny 
pokročilosti s lektorkou Mgr. Denisou 
Lednickou, PhD. Tančí se v zrcadlo-
vém sále v tělocvičně ve Starém Městě. 
Bližší informace na www.kmbroucci.
cz. V případě zájmu kontaktujte lek-
torku na tel: 734 655 794.

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
3. 11. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
30. 10. v 15,30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

19. 10. v 15.30
23. 11. 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 ví-
táni. Koná se dne 14. 10. v 10.00, pod 
vedením poradkyně a lektorky. Počet 

míst omezen, volejte pro rezervaci 
777 755 907

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Novinka! 
Od 5. 10. 2016 začínáme cvičit i ve stře-
dy od 16 do 17 h. s porodní asistentkou 
Bc. Terezou Rykrovou. Jedná se o sou-
bor 10 lekcí. Počet míst omezen, pro 
rezervaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
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

18. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

18. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11. – 10.00 h.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
20. 10. - Tematické besedy Centra 
nové naděje (drogy – vztahy – peníze 
– šikana)
26. – 28. 10. - Poznávací a prožitkový 
pobyt (Budoucnost – Frýdlant n. O.) 
– počet omezen – jen pro ty, kteří se 
zúčastní přípravných aktivit
KAŽDOU STŘEDU JE KONZUL-
TAČNÍ DEN – den určený pro jed-

notlivce nebo skupinu, kteří si předem 
domluví doučování nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: www.
charitafm.cz

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.

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

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

20. 10. čtvrtek NA STOJÁKA
NEJLEPŠÍ KOMICI ČESKA! ÚČIN-
KUJÍ: ESTER KOČIČKOVÁ, KA-
REL HYNEK, PETR VYDRA
21. 10. pátek EDM – VSTUP ZDARMA
NEJLEPŠÍ A NEJNOVĚJŠÍ RÁDIO-
VÉ HITY V REŽII MATT MAULE-
RA A JEHO HOSTŮ
22. 10. sobota TECHNO
TECHNO SE VRACÍ DO STOUNU! 
DJS DJEDA LEBEDA, ROBBIE, 
JUVI, NOON, TOPER
27. 10. čtvrtek NO!SE – COUNTER-

STRIKE (JAR)
NO!SE A JAKO HEADLINER JI-
HOAFRICKÝ NEKOPROMISNÍ DJ 
COUNTERSTRIKE!
28. 10. pátek PAULIE GARAND & 
HIP HOP PÁRTY
JEDNA Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH PO-
STAV CZ HIP HOPU VE STOUNU! 
HIPHOP DJS
29. 10. sobota HITY 18 PLUS! – 
HOLKY VSTUP ZDARMA!
DJ KOMÁR A NESMRTELNÉ HITY 
DOB MINULÝCH 



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura, inzerce

Ve středu 14. září v Sa-
dech Svobody ve Frýdku 
proběhlo pohádkové od-
poledne plné her a soutě-
ží. Knihovna Frýdek-Mís-
tek společně s Kulturou 
FM připravila bohatý 
program, který odstarto-
val dramatickým čtením 
na jevišti uprostřed par-
ku. Poté si děti vyzvedly 
hrací karty a mohly začít 
soutěžit. 

Krmily hladového Ote-
sánka, zachraňovaly Šíp-
kovou Růženku nebo po-
máhaly Červené Karkulce 

na cestě za vlkem. Po spl-
nění úkolů si v cíli vybraly 
odměnu. Nechyběla ani vý-
tvarná dílna, na které si děti 
vyráběly stojánek na tužky 
nebo skřítka Podzimníčka. 
Během odpoledne zaznělo 
ještě jedno dramatické čte-
ní, které si vyslechly nejen 
děti a jejich rodiče, ale čas-
to se na chvíli zastavili také 
kolemjdoucí. Cesta za po-
hádkou byla příjemným za-
hájením školního roku a je 
možné, že se z ní stane pravi-
delné zpestření měsíce září 
ve městě Frýdek-Místek. 

Stand-up comedy 
„Na stojáka“ snad není 
třeba dlouze představo-
vat. Do Česka se pořad 
„Na stojáka“ dostal v roce 
2006 díky kabelové stanici 
HBO. Dává prostor sou-
časným stand-up komi-
kům, aby zde vystoupili 
a pobavili diváky. Zábav-
ná stand-up comedy zavítá 
do klubu Stoun ve čtvrtek 
20. října a těšit se můžete 
na skvělé komiky – Karla 
Hynka, Ester Kočičkovou 
a Petra Vydru.

Na rozdíl od světového 
trendu se však český stand-
-up humor vyvíjí tak, že 
účinkující často vystupují 
pod nějakým pseudony-
mem či v kostýmu a při-
pravená stand-up rutina tak 
připomíná komický skeč, 
slam poetry, hudební vlož-
ku či jinou formu zábavy.

Hudební klub Stoun ote-
vře své dveře ve čtvrtek 
20. října v 18 hodin. Začá-
tek představení je napláno-

ván na 20. hodinu. 
Vstupenky na Na stojá-

ka v ceně 220 Kč jsou k do-
stání v předprodeji v Bes-
kydském informačním 
centru na Zámeckém ná-
městí ve Frýdku a na Ná-
městí Svobody v Místku. 
Dále se vstupenky prodá-
vají v baru Pavlač (na ulici 
Farní 16 ve Frýdku), klubu 
Stoun a online na ticket-
stream.cz.

Cesta za pohádkou přilákala nejen děti, ale i dospělé

Městská knihovna Frý-
dek-Místek zahájila další 
ročník cestovatelských 
přednášek v Modrém sa-
lonku. Cyklus bude pro-

bíhat od října do dubna, 
vždy v úterky jednou 
za měsíc. Tento ročník 
zahájil 11. října cestova-
tel Silvestr Szabó, který, 

ač to zní téměř nemožně, 
procestoval africkou Keňu 
stopem. 

Již 15. listopadu nás Ma-
rek Džupin zavede na sever 
do Norska a 13. prosince 
čeká příznivce cestování 
170 km dlouhá trasa Arctic 
Circle Trail, která patří 
k nejméně chozeným tre-
kům a vede nádhernou divo-
činou na západním pobřeží 
Grónska. V příštím roce 
se můžeme mimo jiné těšit 
na Madeiru fotoaparátem 
Petry Bujokové, na horské-
ho běžce z Beskyd Jana Ze-
maníka a cestovatele a au-
tory celé řady cestopisných 
knih manžele Špillarovy.

Cyklus cestovatelských přednášek

10. září proběhl festival 
krátkých filmů Beskydský 
Ještěr. Pořadatelé z Kul-
turyFM děkují všem au-
torům, od kterých dostali 
příspěvky do soutěže. Se-
znam hodnocených sním-
ků najdete na filmdat.cz. 

Porotci zhlédli a obodo-
vali na 60 filmů a následně 
přišli na promítání finálo-
vých videí diskutovat. Po-
děkování patří jim i paní 

Olšovské za animační work-
shop Rozhýbejte ještěry. 

Blahopřejeme letošním 
vítězům:

Vítěz kategorie Reportáž – 
Petr Baran: Vesmírna
Vítěz kategorie Dokument 
– Ján Kuska: Paľo Žiak fur-
man z Vrchslatiny
Vítěz kategorie Animova-
ný film – Bohumír Novák: 
Biograf u staré turbíny
Vítěz kategorie Videoklip – 
Robin Lipo: Prouza: Krok 
po kroku

Vítěz kategorie Hraný film 
– Robin Lipo: Hiking trip
Vítěz divácké ceny – Miro-
slav Trudič: Emerich Rath
Absolutní vítěz – Robin Lipo

Už teď se pořadatelé 
těší na 37. ročník. Všem 
neprofesionálním autorům 
přejí pevnou ruku při natá-
čení a trpělivost při zpra-
covávání materiálu, aby 
porotci mohli v roce 2017 
opět pracovat s takovým 
velkým množstvím kvalit-
ních filmů jako letos.

Stand-up comedy Na stojáka

V úterý 18. října 
od 16.30 se ve frýdecké 
knihovně na Jiráskově 
ulici uskuteční beseda se 
spisovatelkou a historič-
kou Martinou Bittnero-
vou nad její knihou Lásky 
Boženy Němcové.

Kniha vyšla minulý rok 
u příležitosti 195. výročí 
narození slavné spisovatel-
ky a snaží se postihnout do-
posud nepříliš zmapovanou 
stránku jejího života. Kteří 
muži prošli životem autor-

ky slavné Babičky a koho 
skutečně milovala? A byla 
ona sama také milována?

Martina Bittnerová se 
dlouhodobě zajímá o li-
terární historii s důrazem 
na 19. století, kromě Lá-
sek Boženy Němcové má 
na kontě také knihy Spi-
sovatelky a Erós, Utajené 
životy slavných Čechů 
a Utajené životy slavných 
Češek. Vyšlo jí také něko-
lik povídkových a románo-
vých knih. 

Beseda o Boženě Němcové

Výsledky Beskydského ještěra

Divadelní společnost PROZATIM 
pro Spolek přátel F-M

uvádí jubilejní 10. ročník divadelně-hudebního festivalu

ČERSTVĚ NA PRKÝNKU 
- 25. 11. v divadélku Sokolík
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

�����������
výkup- prodejvýmìna-
Místek u Tesco, Pøíborská 586 (smìr NJ), tel.777 913 814

Masérna KABO
Masérské, rekondiční a regenerační služby

Jsme chráněnou dílnou nevidomých 
a slabozrakých masérů

722 225 398
www.wiszczor.cz
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Více informací na: 
www.hpfm.cz 

Dramata 
světových festivalů

Be2Can
16. a 17. října

v Nové scéně Vlast


