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Svolání zastupitelstva 
v mimořádném termínu se 
15 zastupitelům za hnutí 
ANO 2011 příliš nevypla-
tilo. Záměr prezentovat se 
jako silná opozice příliš 
nevyšel, zastupitelstvo ne-
schválilo program, a ješ-
tě si zastupitelé za hnutí 
ANO kromě výtek na svou 
adresu museli vyslechnout 
pestrý výčet pozitivních 
věcí, které se ve Frýdku-
-Místku udály ve prospěch 
občanů města bez účasti 
ANO v jeho vedení.

Na úvod dostal prostor 
Petr Gaj (ANO), který se 
pokusil svolání zastupitel-
stva odůvodnit. Připomínal, 
že všichni zastupitelé byli 
řádně zvoleni občany města 
a že vzhledem k neustálé-
mu uzavírání a vypovídání 
koaličních smluv dochází 
k patovým situacím, které 
jsou pro občany města špat-

ně čitelné. „V době podání 
žádosti o svolání zastupi-
telstva města neexistovala 
funkční a většinová koa-
lice a nebylo zřejmé, kdo 
bude předkládat a následně 
hospodařit s více než mili-
ardovým rozpočtem města 
Frýdku-Místku. K vyřešení 
této situace byli zastupitelé 
hnutí ANO 2011 připraveni 
na toto zasedání zastupitel-
stva města přijít s variantou 
takzvané duhové koalice, 
která by byla tvořená po-
měrným zastoupením všech 
stran a hnutí ve vedení měs-
ta. Uzavřením oprášené 
a údajně upravené koaliční 
smlouvy stran ČSSD, KDU-
-ČSL a hnutím Našem Měs-
to F-M tento záměr ztrácí 
smysl,“ přiznal Petr Gaj, 
který dříve avizovaný pro-
gram navrhl rozšířit o další 
body.

Jaroslav Chýlek (ČSSD) 

Statutární město Frý-
dek-Místek sklidilo další 
úspěch za obnovu Zámec-
kého parku a vybudovaný 
park Jižní svahy ve Frýd-
ku. Před čtyřmi lety se tyto 
parky v soutěži Park roku 

2012 umístily na třetí příč-
ce. Letos v rámci soutěžní 
přehlídky Park desetiletí 
ČR získaly od odborné 
poroty zvláštní ocenění 
za příkladnou péči o obno-
vený park, která umocňuje 

přínos kvalitního projektu 
pro obyvatele města.

Zámecký park a park Jižní 
svahy vznikly z neudržova-
ných pozemků pod Frýdec-
kým zámkem a pod ulicí 
Hasičskou. V parku u zámku 
byla obnovena vyhlídka a ne-
daleko ní byl umístěn atypic-
ký altán. Až na menší detaily 
se povedlo obnovit i cestní 
síť původní zahrady. Park 
Jižní svahy nad železniční 
tratí a stadionem TJ Slezan se 
budoval ve svažitém terénu. 
Práce si zde vyžádaly i vysta-
vění opěrných gabionových 
zdí, které jsou stabilizačním 
prvkem, esteticky zapadají-
cím do dané lokality, a nad 
výraznou terénní strží byla 
umístěna spojovací dřevěná 
lávka.  (Pokračování na str. 2)

slovo primátora

Politické prostředí ve Frýdku-Místku není díky voleb-
ním výsledkům příliš stabilní. Jednotlivé strany i jejich 
jednotlivci jsou tak neustále pod tlakem vydat se jinou 
cestou. Především ze strany hnutí ANO přicházejí nejrůz-
nější konstrukce, jak se dostat zpátky do vedení radnice, 
protože Frýdek-Místek je městem, které se neustále rozvíjí 
ku prospěchu jeho obyvatel, od rutinních oprav chodníků, 
fungujících škol a městské hromadné dopravy zdarma, až 
po velké investiční akce a zajímavé projekty, jejichž reali-
zace se blíží, a hnutí ANO s tím není spojeno. 

Myslíme si však, že už se vyzkoušelo dost možnos-
tí na to, abychom si vyhodnotili, s kým spolupráce může 
a nemůže být funkční. Proto byla obnovena koalice mezi 
ČSSD, Naším Městem a KDU-ČSL, která bude podpořena 
lepší vzájemnou komunikací, ochotou ke kompromisům 
a společným úsilím v jednotlivých prioritách všech koalič-
ních stran. Poslední zasedání zastupitelstva, zcela zbytečně 
svolané současným vedením hnutí ANO 2011, potvrdilo, 
že jeho amatérský přístup není pro město nijak přínosný.

 Michal Pobucký

ZBYTEČNÉ ZASEDÁNÍ: Hnutí ANO svolalo zastupitelstvo, ale s jeho náplní si 
moc nevědělo rady.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo ukázalo „sílu“ opozice

V PARKU ROKU: Upravené plochy pod Frýdeckým 
zámkem získávají ocenění.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecké parky 
získaly další ocenění

pak reagoval: „Čekal jsem, 
s čím kolegové z ANO při-
jdou, a s něčím takovým jsem 
počítal.  (Pokrač. na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
...Dovolil jsem si malý 

protest, proti tomu, co on 
říká, přišel jsme zcela vý-
jimečně ve svetru, protože 
doufám, že tady budeme 
pět minut a pustíte nás 
k práci. Jsme vyzýváni 
ke zodpovědnosti, tak by-
chom také zodpovědně 
neměli mrhat prostředky 
tohoto města. Poprosil bych 
radu města, aby se vyčís-
lilo, kolik takové svolání 
zastupitelstva stojí, na ko-
lik přijde refundace mezd 
a podobně. Nenavrhujete 
body, které by byly nové, 
mohlo se o nich diskutovat 
už dříve, ale vy jste ne-
měli chuť. Na předchozím 
zastupitelstvu jste si vzali 
dvacet minut přestávku 
a pak jste utekli. Teď nás 
taháte z práce a tvrdíte, že 
se chováte transparentně. 
Já mám co dělat, rozhodně 
se nenudím a tento program 
nepodpořím, protože mám 
mnohem smysluplnější čin-
nost, které se chci věnovat.“

„Já bych chtěl reagovat 
na slova pana Chýlka, já si 
myslím, že zrovna on neho-
vořil k návrhu programu, 
že toto mělo patřit do úplně 
jiných sfér, a v momentě, 
kdy on hovoří o šetření rad-
nice města a mrhání pro-
středky, tak si myslím, že 
by se měli zejména zamys-
let zastupitelé, kteří jsou 
ve vládě teďkom na městě, 
jakými prostředky my mr-
háme a jakými mrhají oni. 
Já tolik všechno, ale mys-
lím si, že to nepatří, co řekl 
pan Chýlek,“ doslova řekl 
Jaromír Horký (ANO).

„Očekávali bychom, že 
nám přijde program a ně-
jaký materiál předem, jak 
tomu u zastupitelstva bývá. 
Když jste si dali práci za-
stupitelstvo svolat, měli 
jste si dát práci i s přípra-
vou, ne dát body až dneska 
ráno. To je sice možné, ale 
těžko se pak o něčem jedná 
a diskutuje. Považuji proto 
toto zastupitelstvo za ne-
připravené, nikdo nesvolal 
jednání klubů, nebyly vy-

čerpány jiné prostředky, 
takže jde opravdu o mrhání 
časem a penězi,“ oponoval 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

„To svolání v pořa-
dí třetího zastupitelstva 
v průběhu dvou měsíců, 
není krok neospravedlni-
telný, ale měli bychom mít 
na paměti, že by zastupitel-
stvo mělo přispět k tomu, 
aby se město posunulo, aby 
v tomto volebním období 
byla odvedena odpovídající 
práce, abychom neztratili 
čas a něco jsme pro město 
udělali. Bohužel postrádám 
tento přístup. Svoláváme 
zastupitelstva, která pak 
víceméně marně uplynou. 
V září se odehrály politické 
turbulence před krajskými 
volbami, ale neposunuli 
jsme se a neposouváme se 
tak, aby se věci měnily tak, 
aby město fungovalo efek-
tivněji a bylo odvedeno od-
povídající množství práce. 
Mám za to, že ten navržený 
program tomu příliš nepři-
spívá, není dostatečně fun-
dovaně připravený. Máme 
tady problémy k řešení, 
to určitě víme, ale není to 
připravené, možná to bude 
chtít více času,“ zhodnotil 
Miroslav Přádka (Realis-
tický klub).

„Určitě tady taky nejsem 
proto, že bych neměl co 
dělat. Prapůvodní příčina 
je v tom, že váha podpisu 
zastupitele pod koaliční 
smlouvu nemá žádnou hod-
notu, podepisují se několi-
krát za měsíc. Jaká je váha 
podpisu pod nějaký doku-
ment? To je to poselství. 
Váha je nulová. Zastupitel 
se jím řídí jenom tak dlou-
ho, dokud se mu nezdá, 
že by mohl podepsat něco 
výhodnějšího,“ upozornil 
Ondřej Urban (ANO).

Další diskutující už se 
nepřidali, a proto si vzal 
závěrečné slovo primátor 
Michal Pobucký. „Pokusím 
se reagovat, na to, co tu za-
znělo. Vyčítají se nám tur-
bulence v koalici, ale musí-
me si říct na rovinu, jak to 

vzniklo. Vy – ANO –  jste 
způsobili tento stav. Využi-
li jste toho, že komunikace 
v koalicích občas drhne, 
a snažili jste se ji změnit. 
Vytvoříte problém a pak se 
ptáte, proč je. Kolega Gaj 
hovoří o duhové koalici, 
ale když jim byla koalice 
nabídnuta, slyšeli jsme, že 
se sociální demokracií už 
nikdy. Svoláváte zastupi-
telstvo s programem, kdy 
ani nevíte, co budete řešit. 
Dneska přicházíte se změ-
nou programu, ale proč 
navrhujete další tři body, 
proč jste ty body nezařa-
dili do žádosti o svolání 
zastupitelstva? Svolali jste 
zastupitelstvo a teprve pak 
hledali program. Nemá to 
logiku, ale rozumím vám. 
Ve vedení města jsou tři 
seskupení, která teď re-
startovala svou spolupráci 
a od února 2015 jsou ve ve-
dení města velmi úspěšná. 
Nechce se vám poslouchat, 
jaký obrovský kus práce 
jsme ve městě vykonali,“ 
shrnul primátor Pobucký 
a přidal sáhodlouhý výčet 
úspěchů koalice ČSSD, 
Naše Město a KDU-ČSL. 
„Co se týká transparent-
nosti, radnice nikdy nebyla 
transparentnější než dnes, 
všechny smlouvy a zakáz-
ky najdete na internetu, 
další portál máme na pro-
dej majetku, máme online 
zasedání zastupitelstva. 
Rozšiřujeme kamerový 
systém, snažíme se zvedat 
počet městských strážníků, 
protože bezpečnost obča-
nů je naše priorita. Souvisí 
s tím bezpečnost ve ško-
lách, vyčlenili jsme dva 
a půl milionu korun, aby-
chom zabezpečili naše děti. 
A to stejné sledujeme oplo-
cením dětských hřišť, kdy 
chystáme pilotní projekt, 
aby na hřištích nebyly in-
jekční stříkačky a byly pod 
kontrolou. Co se týká finan-
cí, od konce roku 2010 jsme 
snížili zadluženost města 
o šedesát procent, o čtvrt 
miliardy korun. Máme 
80 milionů rezervu, z níž 

můžeme platit investiční 
akce. Zrušili jsme placení 
odpadů u dětí do tří let, ne-
stane se, že rodička přijde 
z porodnice a už má doma 
složenku. Změnili jsme 
fungování okrajových částí 
města. Dnes mají balík dva-
ceti milionů korun, pomalu 
ani neví, za co je utratit, ale 
hlavně oni si rozhodnou, 
na co peníze dají a kam. 
Váš nápad, že v předsta-
venstvu městských firem 
musí být „politici-odborní-
ci“ za padesátitisícové od-
měny, jsme zrušili. Snížili 
jsme lidem cenu tepla, za-
bránili jsme privatizování 
Frýdecké skládky, do oprav 
chodníků a silnic jde tolik 
peněz, kolik nikdy v minu-
losti. Město je rozkopané, 
protože hodně opravujeme. 
Ve spolupráci se senátory 
a premiérem se pohnul ob-
chvat – je ve fázi, že se bude 
stavět, Skatulův Hliník už 
je v běhu. Spolupracuje-
me s architekty, to tu taky 
nebývalo. Podepsali jsme 
memorandum se Slezanem, 
aby historické budovy ne-
byly demolovány, spolupra-
cujeme, aby byly krásnější. 
Chystáme Centrum aktiv-

ních seniorů, ve veřejném 
prostoru likvidujeme staré 
betonové plochy, které tam 
byly desítky let, stavíme 
další dětská hřiště, připra-
vujeme skatepark. Zároveň 
děláme koncepční věci, 
jako je koncepce rozvoje 
školství a bytová koncepce, 
urbanistická studie města. 
Zateplujeme budovy v ma-
jetku města. Více peněz jde 
do sportu, chystáme halu 
pro florbal a míčové spor-
ty, více jde i do kultury, 
sociální oblasti. Za necelé 
dva roky je za námi zkrát-
ka spousta práce a vy byste 
byli rádi součástí koalice, 
kterou budou hodnotit ob-
čané, až půjdou za dva roky 
k volbám.“

Tohle určitě nebylo to, 
co chtěli zastupitelé hnutí 
ANO 2011 slyšet. 15 jich 
zastupitelstvo svolávalo, 
jen 14 považovalo za nut-
né se zúčastnit a jen 13 
pro program v doplněné 
i původní podobě zvedlo 
ruku. Návrhy programů 
tak nebyly schváleny, nut-
ná je nadpoloviční podpora 
22 hlasů, a zastupitelstvo 
tak po zhruba půlhodince 
skončilo.  (pp)

Zastupitelstvo ukázalo „sílu“ opozice

 (Pokračování ze str. 1)
Jižní svahy nabízejí vy-

hlídkovou promenádu s řa-
dou odpočívadel, trvalkový-
mi záhony, okrasným sadem 
z planých třešní i dětským 
hřištěm. Je odtud výhled 
do údolí, na místeckou část 
města, ale také na Beskydy. 

„Parky nabízejí lidem 
nejen příjemnou vycházko-
vou a odpočinkovou zónu, 
ale umožňují jim také prů-
chod z jedné strany svahu 
na druhý, čímž si oproti tra-
se vedoucí okolními ulicemi 
zkrátí cestu. Oba parky jsou 
také osvětleny, což vede k je-
jich maximálnímu časové-

mu využití a nabytí pocitu 
bezpečí. Získaná osvědčení 
a ocenění svědčí o tom, že 
zaměstnanci oddělení zeleně 
odboru životního prostře-
dí a zemědělství, ale také 
technických služeb o zeleň 
ve městě dobře pečují a že in-
vestovat čas i peníze do těch-
to parků se rozhodně vypla-
tilo,“ řekl primátor Michal 
Pobucký, který připomenul, 
že většina nákladů z téměř 
dvacetimilionové investice 
byla hrazena z dotací, a to 
z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko 
a z Operačního programu Ži-
votní prostředí.

Frýdecko-místecké parky 
získaly další ocenění

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou 
avizovalo ukončení svozu 
nádob na bioodpad k 28. 
říjnu, kdy měl proběhnout 
poslední svoz letošního 
roku. Nakonec však s ohle-

dem na vývoj počasí a sku-
tečnost, že mnoho listí – po-
tencionálního bioodpadu 
– je ještě stále na stromech, 
přibudou další termíny.

Město uvolní další finan-
ce, a tak lidé mohou počítat 
s vyprázdněním hnědých 

popelnic s příslušným ob-
sahem i v listopadu, a to 
ve dvou týdnech. Poprvé 
v týdnu od 7. listopadu a pak 
za čtrnáct dní v týdnu od 21. 
listopadu. Přesný harmo-
nogram bude zveřejněn 
na webu města.  (pp) 

Svoz bioodpadů se uskuteční i v listopadu

ZTRÁTA ČASU: Zasedání trvalo jen necelou půlhodinu. 
 Foto: Petr Pavelka
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Na frýdecko-místeckou 
radnici zavítal jeden z čel-
ních představitelů české 
Mensy, mezinárodní or-
ganizace sdružující lidi 
s IQ mezi horními dvěma 
procenty populace, kte-
rého zajímalo, zda může 
Frýdek-Místek dále dávat 
za vzor v přístupu k nada-
ným dětem.

„V první řadě bych chtěl 
vyjádřit velký obdiv kon-
ceptu, který jste ve Frýd-
ku-Místku pro nadané děti 
vytvořili na 8. ZŠ, hrozně 
si toho vážím. Odkazovali 
jsme vždy na vás a dáva-
li vás za vzor. Nyní se ale 
na mě obracejí nespokojení 
rodiče s tím, že řada prv-
ků, které byly zavedeny, 
v tuto chvíli ve vzdělávání 
nadaných dětí na Osmičce 
chybí,“ řekl na úvod Tomáš 
Blumenstein z Mensy ČR.

Tomu vysvětlovali sou-
časnou situaci primátor 
Michal Pobucký s náměst-
kem Pavlem Machalou 
a rovněž vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowa-

ková s novou ředitelkou 8. 
ZŠ Ivetou Wilczkovou. Ti 
zásadně nesouhlasili s tím, 
že by dnes třídy určené na-
daným žákům neměly žád-
nou „nadstavbu“. Obhájili 
si fundovanost vyučujících 
a vysvětlovali, že „hodiny 
navíc“ mají dnes tyto děti 
formou kroužků pod stře-
diskem volného času Klíč, 
které využívají natolik, že 
v součtu mají naopak hodin 
s nadstandardním přístu-
pem ještě více. „Věnujeme 
se jim, co můžeme. Jedinou 
změnou, díky které vznikla 
veškerá kritika, je fakt, že 
jsme jim museli snížit po-
čet dělených hodin, které 
byly v předchozích letech 
odebírány dětem ve třídách 
běžných. Museli jsme to 
narovnat, dát do souladu 
s právními předpisy,“ uved-
la ředitelka školy Iveta Wil-
czková, která je ve funkci 
od srpna tohoto roku.

Tomáš Blumenstein však 
apeloval na politickou vůli, 
která by zajistila nadaným 
dětem znovu více hodin, 
kdy by se dělenou výukou 

vzdělávaly v menším počtu 
žáků, jako v předchozích 
letech.

„120 mimořádně nada-
ných dětí nemůže mít děle-
né hodiny na úkor 790 dětí 
ostatních. Máme na všech 
školách ve městě určitý 
standard a ten chceme pro 
všechny děti. Nová paní ře-
ditelka přišla do školy za si-
tuace, kdy je škola kapacitně 
na takové hraně, že některé 
kmenové třídy jsou v odbor-
ných učebnách, škola nemá 
ani sborovnu, protože se z ní 
stala třída, někteří čtvrťáci 
nemají vlastní třídu vůbec 
a musí se stěhovat každou 
hodinu, takže vlastně není 
žádný prostor, kde by se 
další dělená výuka odehrá-
vala. Škola prostě není na-
fukovací a předchozí vedení 
nedostatek prostor neřešilo,“ 
upozornila Ilona Nowaková 
s tím, že nadstandardní péče 
pro výběrové třídy v žád-
ném případě nemůže být 
na úkor ostatních dětí.

„Neznamená to, že pro-
jekt tříd pro mimořádně na-
dané žáky chceme opustit. 

Radnice na 8. ZŠ stále podporuje nadání

Tento školní rok musíme ale 
vydržet, jak je nastaven, bez 
dělených hodin ve výběro-
vých třídách. Prioritou je dě-
lit hodiny tam, kde opravdu 
musíme z důvodu vysokého 
počtu žáků. Třídy pro nada-
né na Osmičce v jiných smě-
rech stále nadstandard mají, 
a pokud se podaří otevřít 
v dalších letech méně prv-

ních tříd, jak jsme po před-
chozí ředitelce opakovaně 
požadovali, uvolní se i po-
třebné učebny. I pro příští 
školní rok se ve spolupráci 
s pedagogicko-psychologic-
kou poradnou první třída 
pro nadané žáky znovu ote-
vře,“ ujistil zástupce Mensy 
náměstek primátora Pavel 
Machala.  (pp)

Magistrát města Frýd-
ku-Místku se zapojil 
do sbírky potravinové 
pomoci, kterou u příle-
žitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby 
uspořádala Potravinová 
banka v Ostravě. Zaměst-
nanci magistrátu spolu 
s vedením města v rámci 
jednoho dne darovali té-
měř sto kilo trvanlivých 
potravin.

„Zájem zaměstnanců 
magistrátu nás mile pře-
kvapil. Do sběrných míst, 
která byla v budově frýdec-
kého i místeckého magis-
trátu, přinesli v jeden den 
téměř sto kilogramů trvan-
livých potravin. Jednalo se 
zejména o těstoviny, rýži, 
luštěniny, mouku, olej, 
masové i rybí konzervy, 
instantní polévky, ale také 
cereálie, cukr, čaje, džemy 

a cukrovinky pro děti,“ 
uvedla vedoucí odboru 
sociálních služeb Jarmi-
la Kozlová, která zároveň 
poděkovala všem dárcům 
za jejich štědrost. 

„Pomáhat ostatním by 
mělo být přirozené pro kaž-
dého z nás. Nejenže nám 
to dává pocit potřebnosti 
a soudržnosti, ale také na-
ději, že v případě potřeby 
se pomoci dostane i nám 
samotným,“ doplnil zastu-
pitel Libor Koval.

Sbírka potravinové po-
moci se na půdě magistrátu 
konala poprvé. Zorganizo-
vali ji pracovníci odboru 
sociálních služeb, kteří 
se s Potravinovou bankou 
Ostrava dohodli, že vybra-
né potraviny získají ženy 
a matky s dětmi Azylové-
ho domu Sára ve Frýdku-
-Místku.

SBÍRKA: Zapojili se úředníci i vedení města. 
 Foto: Petr Pavelka

Zaměstnanci magistrátu 
darovali metrák potravin

Statutární město Frý-
dek-Místek investuje ne-
malé finanční prostředky 
do úprav a oprav hasič-
ských zbrojnic dobrovol-
ných hasičů. Ve své sprá-
vě jich má celkem šest 
– ve Skalici, Lískovci, Ze-
linkovicích, Chlebovicích, 
Panských Nových Dvo-
rech a také na ulici Střel-
niční ve Frýdku. Letos již 
prošla opravou hasičská 
zbrojnice v Panských No-
vých Dvorech a stavební 
úpravy ještě letos čekají 
zbrojnici v Lískovci.

Hasičská zbrojnice v Pan-
ských Nových Dvorech 
dostala nová okna, má opra-
vený obvodový plášť, nově 
natřená ocelová dvoukřídlo-
vá vrata a očištěnou střešní 
krytinu od nánosu mechu. 
Práce za dvě stě čtyřicet tisíc 
korun realizovala městská 
společnost TS a.s. Hasičská 
zbrojnice v Lískovci již letos 
dostala nová garážová vrata 
za bezmála dvě stě tisíc korun 
a do konce roku ještě projde 
stavebními úpravami, které 
budou zahrnovat pořízení 
nové hydroizolace a omítek, 
výměnu žlabů a svodů a také 
nátěr střechy. Práce za téměř 
1,2 milionu korun realizuje 

NOVÁ VRATA: Hasičská zbrojnice Lískovec. 
 Foto: Petr Pavelka

Město opravuje hasičské zbrojnice 

městská společnost TS a.s. 
„Do objektů hasičských 

zbrojnic hodlá město inves-
tovat i v dalších letech, s cí-
lem zlepšovat stav těchto 
objektů a zajistit dobrovol-
ným hasičům, kteří vyko-
návají záslužnou činnost, 
plnohodnotné zázemí,“ 
uvedl náměstek primátora 
Jiří Kajzar s tím, že v mi-
nulých letech bylo upraveno 
sociální zařízení zbrojnice 
v Lískovci, vyměněna okna 
zbrojnice na ulici Střelniční 
ve Frýdku a přistavena per-
gola s přístřeškem a uprave-
ny zpevněné plochy u hasič-
ské zbrojnice ve Skalici. 

„Pravidelně podporuje-
me jednotky dobrovolných 
hasičů a investujeme nejen 

do úprav hasičských zbroj-
nic, ale také do technického 
a materiálního vybavení, 
a hradíme i jejich provozní 
náklady. Snažíme se o to, 
aby dobrovolní hasiči měli 
ke své práci, kterou vyko-
návají ve prospěch obyvatel 
města, vše, co potřebují, 
počínaje zázemím ve zbroj-
nicích, přes vybavená zá-
sahová vozidla a techniku, 
uzpůsobenou nejen k haše-
ní, ale také k odčerpávání 
vody při záplavách, hubení 
bodavého hmyzu, odstra-
ňování popadaných stromů 
po větrných smrštích nebo 
úklidu vozovky po doprav-
ní nehodě, až po zdravot-
nický materiál,“ uzavřel 
primátor Michal Pobucký. 

MATEMATIKA: Tak žáci počítají.
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V následujících dnech, 
stejně jako každým rokem, 
budou hřbitovy na území 
Frýdku-Místku zažívat 
jednu z největších návštěv-
ností v roce. Důvodem je 
blížící se Památka zesnu-
lých, která připadá na 2. 
listopad. 

Při této příležitosti se 
hřbitovy již několik dní pře-
dem halí do květinové vý-
zdoby a světel svíček, které 
tam přinášejí příbuzní ze-
snulých. V rámci této tradice 
budou hřbitovy ve správě 
města otevřeny déle, než je 
obvyklé. 

Provozní doba hřbitovů 
bude prodloužena až do 6. 
listopadu:

- bez omezení – hřbitov 
v Chlebovicích, ve Skalici, 
v Lysůvkách a evangelický 
hřbitov v Lískovci

- do 20 hodin – hřbitov 
ve Frýdku a katolický hřbi-
tov v Lískovci 

Od 7. listopadu budou 
hřbitovy ve Frýdku a ka-
tolický hřbitov v Lískov-
ci otevřeny do 18 hodin, 

ostatní zůstanou otevřeny 
bez omezení.

Dušičkový čas dopro-
vázený vyšší návštěvností 
hřbitovů souvisí se zvýšenou 
frekvencí dopravy v okolí 
pohřebišť a spojován bývá 
také s krádežemi. V oko-
lí hřbitovů proto budou až 
do neděle 6. listopadu hlíd-
kovat strážníci městské poli-
cie, kteří se zaměří zejména 
na vykradače aut a hřbitovní 
zloděje věnců a kytic.

„Zaměříme se na dodr-
žování veřejného pořádku, 
na hřbitovní zloděje, ale také 
na vykradače aut. Zvýšenou 
pozornost budeme věnovat 
lokalitě centrálního hřbitova 
na Panských Nových Dvo-
rech, ale také okolí hřbitovů 
ve Skalici, Chlebovicích, 
Lysůvkách a Lískovci,“ řekl 
ředitel městské policie Mi-
lan Sněhota s tím, že usměr-
ňování provozu u příjezdu 
a výjezdu ze hřbitovů bude 
stejně jako v loňském roce 
v kompetenci republikových 
policistů.

V souvislosti se zvýše-

Den válečných veteránů
Vedení města a občané si v pátek 11. 11. 

v 11 hodin na frýdeckém hřbitově připomenou 
98. výročí Dne válečných veteránů.

Statutární město Frý-
dek-Místek dokončilo od-
kanalizování svých objek-
tů v místní části Lískovec. 
Základní škola a hasičská 
zbrojnice, ve které sídlí 
také pošta, a je v ní provo-
zována i restaurace a ka-
deřnictví, byly napojeny 
na nově vybudované ka-
nalizační stoky a čističky 
odpadních vod.

„Splašková a částečně 
i dešťová voda z těchto ob-
jektů je v rámci nové kana-
lizace a čističek odpadních 
vod předčištěna v čistič-
kách a následně je svedena 
k místnímu potoku, kde byly 
zřízeny také připojovací 
body k napojení kanalizace 
z přilehlých bytových domů, 
které si budují vlastní čistič-
ky odpadních vod,“ popsal 
pětimilionovou investiční 
akci náměstek primátora Jiří 
Kajzar. 

„V rámci ochrany život-
ního prostředí, ale také vy-
tvoření příznivých životních 
podmínek je nutné, aby veš-
kerá splašková voda prošla 
čističkami a až poté byla 
vypuštěna zpět do vodních 
toků. Chceme proto v nej-
bližší době vytvořit strategii 

odkanalizování místních 
částí města, která by vedla 
k postupnému odkanalizo-
vání zejména lokalit s ro-

dinnou zástavbou, kde není 
možnost napojení na cen-
trální kanalizaci,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

ČISTIČKA: Ekologické řešení, vše hlídá elektronika. 
 Foto: Petr Pavelka

Základní škola a hasičská zbrojnice 
v Lískovci napojeny na kanalizaci 

Statutární město Frý-
dek-Místek opakovaně 
v médiích zveřejňovalo 
záměr vystavět skatepark 
v lokalitě pod základ-
ní školou na ulici Elišky 
Krásnohorské, a protože 
proti němu nikdo nevystu-
poval, vyhlásilo jej za defi-
nitivní. Až poté se ozvala 
skupina lidí, která s tímto 
umístěním nesouhlasí. Ve-
dení města proto zadá stu-
dii, která ještě přece jen 
vyhodnotí, jak si lokalita 
u 5. ZŠ stojí v porovnání 
s lokalitou u slezanského 
atletického stadionu.

„Prostor u Slezanu jsme 
chtěli ponechat pro potřebu 
open air akcí, ale protože 
i umístění u 5. ZŠ nako-
nec vyvolalo určitou nevoli 
u občanů, chceme co nej-
zodpovědněji porovnat obě 
varianty a která vyjde lépe, 
tu budeme realizovat,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Pavel Machala. Výhody 
lokality u 5. ZŠ už jsme 
ve zpravodaji prezentovali 
v minulém čísle, argumen-
ty pro slezanskou spočívají 
v jejím dobrém umístění 
uprostřed města i další ná-

vaznosti včetně dostupnosti 
rychlého občerstvení a to-
alet, problematické je toto 
území naopak z hlediska 
inženýrských sítí a náklad-
nosti jejich případných pře-
ložek. „Studie vše porovná 
a už se musí rozhodnout. 
Problémem je, že každý má 
jinou představu, co to vlast-
ně skatepark je. Betonové 
těleso, s kterým počítáme, 
má například desetiprocent-
ní hlučnost oproti stávají-
cím klasickým překážkám 
z ocelových konstrukcí 
a dřeva,“ upozornil Pavel 
Machala.

„Nikdo nás nemůže obvi-
ňovat z nefér jednání. Neu-
dělali jsme to s tichou duší, 
že by přijely bagry a něco 
se postavilo tam, kde už 
sportoviště stejně jsou a vše 
je v souladu s dlouhá léta 
platným územním plánem. 
Záměrně jsme informovali 
předem, abychom měli od-
povídající odezvu. Ukazuje 
se však, že tento projekt si 
vždycky najde nějaké od-
půrce, což neznamená, že by 
byl špatný nebo že by nebyl 
potřebný,“ shrnul primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

O lokalitě skateparku nakonec 
definitivně rozhodne až studie

FRÝDECKÝ HŘBITOV: I v závěru roku zde ještě přibý-
vá opravených chodníků.  Foto: Petr Pavelka

Strážníci opět dohlídnou na hřbitovy
ným pohybem na veřejných 
pohřebištích žádáme občany 
o dodržování bezpečnosti 
a zároveň je žádáme, aby 
v případě zahlédnutí pode-
zřelých osob kontaktovali 
městskou policii na lince 156 
nebo Policii České republiky 
na lince 158. 

Návštěvníci městské-
ho centrálního hřbitova 
ve Frýdku, kteří přijdou 
v době Dušiček vzpomenout 
na své blízké, snad ocení 
další zrekonstruované chod-
níky. V rámci již třetí etapy 
bylo 744 metrů čtverečních 
staré a popraskané asfaltové 
vrstvy nahrazeno zámkovou 
dlažbou. V plánu je také 
čtvrtá etapa rekonstrukce 
chodníků, kterou by měla 
být ukončena obnova chod-
níků ve staré části hřbitova. 

Při návštěvě hřbitovů 
v dušičkovém období věnuj-
te pozornost také vývěsním 
skříňkám. Hrobová mat-
rika, kterou pro Statutární 
město Frýdek-Místek vede 
společnost TS a.s., zajišťu-
je kromě jiného evidenci 

hrobových míst. V návaz-
nosti na blížící se Památku 
zesnulých a s ní spojenou 
zvýšenou návštěvnost hřbi-
tovů vyzývá občany, aby 
věnovali pozornost i infor-
macím, které jsou umístěny 
u hlavních bran hřbitovů 
ve Frýdku, Skalici, Lískovci, 
Chlebovicích a Lysůvkách. 
V těchto dnech v nich byly 
vyvěšeny seznamy neuhra-
zených nájmů hrobových 
míst i neuzavřených smluv 

k hrobovým místům. „Ob-
jevíte-li na seznamu své 
jméno nebo jméno rodin-
ného příslušníka, obraťte 
se na hrobovou matriku 
– Pohřební služba Pietas, 
Radniční 10, (naproti hlavní 
budovy frýdeckého magis-
trátu), tel. č. 558 432 204 
nebo 604 555 500 (nepřetr-
žitá služba), kde vám naši 
zaměstnanci poradí, jak 
dále postupovat,“ uvádí se 
na stránkách TS a.s.
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V letošním roce pro-
běhla rekonstrukce části 
rehabilitačního oddělení 
v budově L Nemocnice 
ve Frýdku-Místku. Do bu-
dovy bývalé lékárny se 
sem přestěhovaly z areálu 
nemocnice dětské tělocvič-
ny a některé fyzioterapeu-
tické ambulance, změnilo 
se umístění ergoterapie.

„V rekonstruovaných 
prostorách jsme otevřeli 
druhou lékařskou ambulan-
ci, takže jsme nyní schopni 
ošetřit více pacientů. Díky 
tomu se zkrátila objednací 
doba k lékařskému vyšetře-
ní. Ve větší míře nyní také 
provádíme akupunkturu, 
aplikaci laseru a plynových 
injekcí,“ sdělila primářka 
rehabilitačního oddělení 
frýdecko-místecké nemoc-
nice Šárka Stýskalová.

Do budovy L se přestě-
hovala ambulance se za-
měřením na léčbu ženské 
sterility a léčbu stresové 
inkontinence. Ke cvičení 
podle paní Mojžíšové, které 
je zaměřeno na optimaliza-
ci koordinace svalové funk-
ce pánevního dna, zde do-
cházejí klientky ze širokého 
okolí. V nových prostorách 
je i ergoterapie. Pacienti ze-
jména po úrazech horních 
končetin, ortopedických 
zákrocích a cévních mozko-
vých příhodách zde cíleně 
cvičí funkci ruky a zdoko-
nalují se v sebeobslužných 
činnostech.

„Naši malí pacienti do-
cházejí do dvou nových dět-
ských tělocvičen. Dali jsme 
si opravdu záležet, aby prá-
vě tyto prostory působily 
vesele a pozitivně,“ usmála 
se primářka Stýskalová. 
„Prostředí, ve kterém se 
děti cítí příjemně, přispívá 
k úspěchu terapie. Pracuje-
me zde s dětmi od novoro-
zeneckého věku po dospí-
vající, k terapii využíváme 
různé metodiky, např. re-
flexní lokomoci dle Vojty, 
Bobath koncept, senzomo-
toriku a další,“ vypočítala 
primářka rehabilitačního 
oddělení.

Novinkou je i skupino-
vé cvičení dětí zařazené 
do projektu placených slu-
žeb „Zdravá záda“. Probíhá 
každou středu v odpoled-
ních hodinách. 

„Děti slučujeme dle 
věku do malých skupinek 

po třech až čtyřech a učíme 
je hravým způsobem správ-
nému držení těla, snažíme 
se zlepšit jejich svalové 
funkce a koordinaci. Cílem 
je také to, aby se děti nau-
čily lépe vnímat své tělo. 
Dnešní doba nás, bohužel, 
vede k sedavému způsobu 
života. Pozitivní přístup 
k pohybu a sportu je zejmé-
na u mladé generace pre-
vencí a základem k tomu, 
aby je do budoucna záda 
opravdu nebolela,“ uvedla 
primářka Stýskalová.

S projektem „Zdravá 
záda“ souvisí rovněž spo-
lupráce rehabilitačního 
oddělení s ambulancí spor-
tovního lékařství. Provádí 
se zde preventivní vyšetření 
pohybových funkcí fyzi-
oterapeutem. Na základě 
tohoto vyšetření pak mohou 
zájemci pokračovat v in-
dividuálním cvičení pod 
odborným dohledem. Te-
rapie je rozšířena o metodu 
reflexní lokomoce dle Vojty 
pro dospělé a dynamickou 
neuromuskulární stabiliza-
ci dle Koláře. 

„Zájemci o cvičení nebo 
vyšetření fyzioterapeutem 
se mohou objednat osobně 
v budově L nebo telefo-
nicky – vyšetření pohybo-
vých funkcí fyzioterapeu-
tem a individuální léčebný 

tělocvik na telefonu pří-
jmu pacientů 558 415 538, 
skupinové cvičení dětí 
pak na telefonu dětské 
fyzioterapie 558 415 527,“ 
informovala tisková mluv-
čí Jolana Filipová.

S podporou pracovní-
ků sociální služby RÚT 
Frýdek-Místek, sociální 
rehabilitace našel pan Petr 
práci jako distributor tisku 
pro část Frýdku. Podělil se 
s námi o své zkušenosti. 

Petře, co bylo pro vás 
na této práci nejtěžší?

„Nejvíce těžké to bylo 
první měsíc v práci. Bylo 
toho hodně, hned první den 
dopoledne vstupní prohlídka 
v Ostravě, podpis pracovní 
smlouvy, odpoledne pak pro-
hlídka rajonu a už mne čekal 
první roznos. Ze začátku mi 
dělali problém agresivní psi 
za plotem, měl jsem strach, 
že mne kousnou, když budu 
dávat leták do schránky. Po-
stupem času jsem však ten 
strach překonal.“

S čím vám služba RÚT 
Frýdek-Místek, sociální 
rehabilitace pomohla?

„S hledáním práce a v za-
čátcích. Chvíli to trvalo, ale 
pak jsme našli práci, kterou 

bych chtěl zkusit. Společně 
jsme zařídili papíry pro za-
městnavatele a doprovodili 
mě na vstupní prohlídku. 
Pomáhali mi skládat letáky, 
ukázali mi, jak na to, a po-
stupem času jsem to zvládal 
sám. Ze začátku se mnou 
pracovnice chodily do teré-
nu, abych se naučil orientovat 
v rajonu. Občas mi ještě dě-
laly problém adresné zásilky, 
ale nebyl problém zatelefo-
novat pracovníkům, aby mi 
s tím pomohli.“
Co vás na této práci těšilo?

Pohyb, kterého jsem měl 
při roznosu dostatek. Také to, 
že jsem měl vymezenou dobu 
na roznos a mohl jsem praco-
vat svým tempem.

Chtěl byste něco dodat 
na závěr?

Určitě chci poděkovat 
firmě Z+M Partner, spol. 
s.r.o. za pracovní příležitost 
a za to, že zaměstnávají lidi 
se zdravotním postižením. 
Taky mi v tom pomohly 

sociálně terapeutické dílny 
EFFATHA Frýdek-Místek, 
ve kterých jsem se na tuto 
práci připravoval, a chci za to 
poděkovat všem jejím pra-
covníkům. A chci povzbudit 
lidi, kteří chtějí pracovat. Ten 
první měsíc je nejvíce nároč-
ný, tak to vydržte. Potom už 
to je jen lepší a lepší.“

Středisko Slezské diakonie 
RÚT Frýdek-Místek, sociální 
rehabilitace poskytuje do-
spělým lidem se zdravotním 
postižením individuální pod-
poru tak, aby mohli žít běžný 
život a být součástí společ-
nosti. Služba je poskytována 
bezplatně. Kancelář se na-
chází na tř. T. G. Masaryka 
1101 ve Frýdku-Místku. Rádi 
vás přivítáme ve čtvrtek 20. 
října v době od 9.00 do 16.30, 
kdy pořádáme tradiční Den 
otevřených dveří. 

 Pracovníci střediska
  RÚT Frýdek-Místek, 
 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace pomáhá lidem 
se zdravotním postižením s prací

Amatérské fotbalové 
týmy dětí a mládeže z Os-
travy a Frýdku-Místku se 
již potřetí úspěšně zapojily 
do celosvětové akce proti ra-
sismu a diskriminaci „Foot-
ball people action weeks“. 

Fotbalového Turnaje vzá-
jemného porozumění 2016 
se v neděli odpoledne na sta-
dionu Městského fotbalového 
klubu Frýdek-Místek, i přes 
studené a mlhavé podzimní 
počasí, zúčastnilo 11 týmů 
dětí a mladých lidí z Ostravy 
a Frýdku-Místku. Svou účastí 
podpořili myšlenku fotbalu 
jako prostředku k bourání ba-
riér mezi lidmi a komunitami.

S respektem k soupeři 
i pravidlům spolu zápolily 
čtyři týmy v kategorii „star-
ší“ a sedm týmů v kategorii 
„mladší“. Týmy s údernými 
názvy jako Real Madrid, La 
Coruňa, Orange, Bílý balet 
nebo FC Adidas bojovaly jako 
lvi. Nejcennější trofej – pohár 

se zlatým fotbalovým míčem 
a logy „Bezpečný Frýdek-
-Místek“ a „Fare“ nakonec 
putovala v kategorii „mlad-
ších“ do Ostravy do Vzájem-
ného soužití o.p.s., pro které ji 
vybojoval tým Komunitního 
centra Zárubek. V kategorii 
„starších“ borců zvítězil tým 
La Coruňa z Frýdku-Místku. 
Celkový počet zapojených 
fotbalistů se vyšplhal na 83 
a podporoval je početný reali-
zační tým tvořený pracovníky 
organizací Vzájemné soužití 
o.p.s., dobrovolníky z Dob-
rovolnického centra ADRA 
Frýdek-Místek, ze spolku 
Házíme lano, pracovníky 
Dětského domova Ostrava-
-Kunčice a aktivními obyva-
teli sídliště Válcoven plechu 
Frýdek-Místek. Ti pro hráče 
zajistili občerstvení v podo-
bě baget, oplatků, minerální 
vody, teplého čaje, tvořili 
rozpis zápasů a zapisovali vý-
sledky a všechny zápasy sta-

Fotbalem proti diskriminaci

tečně odpískali. Přátelé a pří-
buzní hráčů přišli na stadion 
povzbudit své oblíbené borce. 

Každý tým, který se tur-
naje účastnil, získal od Statu-
tárního města Frýdek-Místek 
nový fotbalový míč. Pro první 
tři nejlepší týmy v každé ka-
tegorii byly připraveny pohá-
ry a organizace ADRA Frý-
dek-Místek věnovala tašky 
s drobnými dárky pro nejlepší 
hráče a brankáře. Výborně 
jsme se bavili, zasportovali 
si a zároveň si připomněli 
myšlenku nediskriminace, 
rovnoprávnosti a boje proti 

rasismu, která je s touto akcí 
neodmyslitelně spojena. Již 
nyní se těšíme na čtvrtý roč-
ník turnaje, který se, jak dou-
fáme, uskuteční opět v říjnu 
2017 ve Frýdku-Místku.

Velké díky patří podporo-
vatelům Turnaje vzájemného 
porozumění 2016, bez nichž 
by nebylo možno tuto smys-
luplnou aktivitu uskutečnit. 
Výborné prostředí pro zápasy 
vytvořil pro hráče Fotbalový 
klub Frýdek-Místek. 

 Za organizátory 
 Mgr. Hana Žurovcová, 

 Vzájemné soužití o.p.s.

Rehabilitační oddělení nabízí služby
v rekonstruovaných prostorách
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Mladé volejbalistky TJ 
Sokola Frýdek-Místek si 
dokázaly vybojovat účast 
v první osmičce Českého 
poháru. O víkendu 8. a 9. 
října se v Bílovci konala 
kvalifikace Českého poháru 
žaček, které se zúčastnilo 28 
nejlepších družstev z celé 
Moravy a východních Čech. 

Sokolky uspěly, když doká-
zaly postupně porazit Kopřiv-
nici, Uničov, Zlín, Brno. Sice 
velmi těsně prohrály v tie-
-breacích s favorizovaným 
Prostějovem a Znojmem, ale 
předváděly velmi kvalitní 
a bojovný volejbal. V roz-
hodujícím utkání se obdivu-
hodně vypořádaly s únavou 
a změnou haly, udržely kon-
centraci a porazily Svitavy 
2:1. Postoupily tak pro příští 
kolo do 1. skupiny a začátkem 
listopadu je čekají náročné 
boje o udržení mezi nejlepší-
mi týmy Českého poháru.

Svěřenkyně trenérek Dany 
Górecké a Hany Kurillové 
tímto výkonem dokázaly na-
vázat na skvělé 4. místo v me-
zinárodním a velmi kvalitně 
obsazeném turnaji. Letos do-
mácí oddíl TJ Sokola Frýdek-
-Místek pořádal už 32. ročník 
Memoriálu Evžena Kučery 
a do haly 6. ZŠ v Místku se 
sjely začátkem září ty nejlepší 
týmy z České republiky včet-
ně Olympu, Slávie, Prostějo-
va, Přerova, České Třebové, 
nechyběly polské týmy do-
konce z okolí Waršavy a zá-
stupci slovenského volejbalu, 
Žilina a Žiar nad Hronom. Ví-
tězství si v tomto prestižním 
turnaji po napínavém finále se 
Slávií Praha nakonec odvezl 
Lanškroun. Pouze dva pro-
hrané zápasy ve dvoudenním 
turnaji nakonec znamenaly 
pro sokolky sice nepopulární, 
ale velmi cenné 4. místo.

V těchto dnech se rozjíždí 
i první kolo krajského pohá-

ru starších žákyň. Sokolky 
si vybojovaly v posledním 
zářijovém týdnu v kvalifikaci 
právo startovat v první nejlep-
ší pětičlenné skupině. Výkon 
z turnaje i z obou kvalifikací 
a dobrá spolupráce s druž-
stvem kadetek, kde trénují 
a hrají dvě věkem starší žá-

kyně Renďa Vojtková a San-
dra Bělohoubková, naznačil, 
že by děvčata mohla bojovat 
o takové umístění v kraji, kte-
ré by je posunulo do závěreč-
ných bojů o Mistrovství České 
republiky. Ale sezóna teprve 
startuje a vytoužené cíle jsou 
ještě velmi daleko. 

Klečící zleva: Adéla Makajová, Saša Koloničná, Kateřina 
Kameníková, Monika Ulrichová.
Stojící zleva: trenérka Dana Górecká, Sára Blahutová, 
Michaela Slavíková, Nela Václavíková, Viktorie Kurillová, 
Natálie Hýblová, Kateřina Smíšková, trenérka Hana Masná.

Úspěšný vstup starších žákyň 
do nové volejbalové sezóny

Sport

Domácí fotbalisté měli 
před derby s Třincem 
o samotnou motivaci po-
staráno. Vždyť valcíři 
na poslední vítězství s tím-
to okresním rivalem čekali 
předlouhých 12 let! Napo-
sledy jsme se radovali z vý-
hry 8. května 2004, když 
jsme v tehdejší MSFL po-
razili doma Třinec 1:0. 
A ono to konečně vyšlo...

Hráčům Frýdku-Místku 
poslední dva domácí zápasy 
vyšly na jedničku. Týmům, 
které prozatím ve FNL nejví-
ce inkasovaly, nasázeli krás-
ných devět branek. Valcíři 
vstoupili do utkání aktivně. 
Už ve 4. minutě vyslal na tři-
neckou branku nepříjemnou 
dělovku Willweber a bran-
kář Paleček jen s námahou 
míč vyrazil nohou. Na stan-
dardku ze 17. minuty už byl 
krátký. Náš tradiční rozehrá-
vač trestných kopů Šumský 
zatočil míč tak parádně, že 
ten doplachtil až k nabí-
hajícímu Literákovi, který 

poprvé rozjásal frýdecko-
-místecké příznivce. Ve 27. 
minutě chybovali hosté 
na pravé straně obrany, míč 
se dostal až ke Stratilovi, kte-
rý jej přihrál pod sebe Šum-
skému a nejlepší střelec na-
šeho celku již věděl, kam jej 
poslat – 2:0. Valcíři byli v té 
chvíli při chuti. Ve 32. minu-
tě jim vyšla další standardka. 
Šumského centr vrátil před 
branku Literák a Vyskočil 
trefil přesně k tyči – 3:0.

Pokud hosté po změně 
stran ještě přemýšleli na ně-
jaký obrat, veškeré takové 
myšlenky jim vzala už 49. 
minuta. Střela Willwebera 
po přetaženém centru si na-
šla dobře stojícího Vyskočila 
a ten s pomocí břevna po-
čtvrté potěšil více než tisí-
covkou diváků – 4:0. Třinec 
stačil jen zkorigovat.

V dalším kole v Sokolově 
se střelci rovněž činili, ale val-
cířům se bohužel nepodařilo 
udržet dvoubrankové vedení 
a nakonec remizovali 3:3.

DERBY S OSTRAVOU: Extraligové volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek začaly sezonu třemi porážkami. Neuspěly 
ani doma s Ostravou, když prohrály 0:3 (-21,-13,-20). Se 
stejným soupeřem se znovu na domácí palubovce představí 
v rámci Českého poháru 3. listopadu. Na snímku smečuje 
kapitánka Kateřina Holišová.  Foto: Petr Pavelka

DERBY: Konečně jsme to Třinci spočítali.  Foto: Petr Pavelka

Výhra nad Třincem po 12 letech
MFK F-M – FK FOTBAL TŘINEC 4:1 (3:0)

V neděli 16. října Laš-
ský sportovní klub Frý-
dek-Místek uspořádal 
za přispění svých sponzo-
rů v čele se Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
na dopravním hřišti u re-
staurace Golf první ročník 
závodu „Motor Lučina 
LASER RUN 2016“.

„Byl to závod neje-
nom prvně organizovaný 
na území našeho města, ale 
i na území České republiky. 
Je to závod, kdy závodníci 
běží několikrát stanove-
ný okruh a v jeho průběhu 
střílí z deseti metrů na terč 
z laserové pistole. Taková 
obdoba biatlonu,“ popisuje 
ředitel závodu a hlavní tre-
nér LSK F-M Pavel Gazda. 
Závod proběhnul za „troš-
ku“ chladného počasí, ale 
v přátelské atmosféře, kde 
se v jednotlivých kategori-
ích představilo 39 družstev 
při štafetě a na 60 závodní-

ků v jednotlivcích při indi-
viduálním závodě. 

V závodě „A“ (nar. 2005 
a starší) zvítězili Beáta 
Gazdová a Matěj Pajtl. Zá-
vod „B“ (2006 a mladší) 
ovládli Erika Běčáková 
a Matěj Kornel. V prestiž-
ním závodě dospěláků brali 
1. místo Martina Běčáková 
a Ondřej Fiala. V atrak-
tivním závodě štafet měli 
nejvíce sil a nejlepší mušku 
Anna a Ondřej Fialovi.

Tento závod již při prvním 
ročníku ukázal, že kombi-
nace běhu a střelby je velmi 
populární, a již dnes víme, že 
druhý ročník přiláká do na-
šeho krásného města mnoho 
dalších vyznavačů laser runu 
nejen z ČR, ale i zahraničí. 

Gratulujeme všem me-
dailistům a děkujeme všem 
organizátorům za průkop-
nický počin v oblasti spor-
tu nejen ve Frýdku-Místku, 
ale i v ČR.

Motor Lučina LASER RUN 2016
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kam za sportem a relaxací

Na letošní slavnosti uvidíte ukázky aikido, judo, 
taekwon-do, kung-fu, kendó, capoeira, krav maga, 

brazilské jiu-jitsu, kickbox, muay thai (thaibox), MMA.
Letos opět s představením japonského divadla 

Malé divadlo Kjógenu z Brna.

Frýdecko-místeckým 
hokejistům se na domá-
cím stadionu proti Kadani 
podařilo vstřelit jen jed-
nu branku, jež na bodový 
zisk nestačila. O vítězství 
hostujících Trhačů v po-
měru 3:1 rozhodla až zá-
věrečná třetina.

Frýdecko-místecký gól-
man Juraj Šimboch se musel 
v brankovišti činit už po de-
seti vteřinách hry, když na-
dvakrát zmařil únik zapo-
menutého Romana Chlouby. 
V sedmé minutě začala prv-
ní z celkových pěti domácích 
přesilovek, Jan Strmeň v ní 
ale žádné větší příležitosti 

Rysů řešit nemusel, což více-
méně platilo i ve všech zbý-
vajících frýdecko-místec-
kých početních výhodách. 
To Trhači si v závěru první 
třetiny zahráli přesilovku, 
kterou oficiálně také nevy-
užili, avšak pouhou vteřinu 
po návratu Doudery do hry 
otevřel skóre Chlouba. 

Prostřední část začala vel-
mi zvolna, po třech minutách 
však byli vyloučeni Michal 
Kovařčík a Jaroslav Kůs, 
kteří z trestné lavice viděli 
domácí vyrovnání na 1:1. 
Po objetí branky v podání 
Miloše Romana doslova do-
tlačil kotouč za brankovou 

čáru Petr Kanko. Ani on sám 
si přitom zprvu nebyl jist, 
zda se tak skutečně stalo, 
hlavní sudí ale ukázal rukou 
do branky a Polárka se tak 
mohla radovat. Další radost 
však už nepřišla, a to ani 
z trestného střílení, které ne-
proměnil Meidl. Ve třetí tře-
tině hosté rozhodli, a tak Frý-
dek-Místek prohrál 3:1, stejně 
jako v následujícím utkání 
v Ústí nad Labem. Domácí 
prostředí nevyužili hokejisté 
ani proti Přerovu (2:6).

ČESKÝ POHÁR: Black Volley Beskydy má za sebou užitečnou konfrontaci s ex-
traligovým týmem VK Ostrava. Na domácí půdě za slušného zájmu fanoušků frý-
decko-místečtí volejbalisté podlehli 0:3 a poznali, co jim ještě chybí k úrovni nej-
vyšší soutěže.  Foto: Petr Pavelka

STŘELECKÉ TRÁPENÍ: Jeden-dva góly na body ne-
stačí. Radek Meidl se neprosadil ani z trestného stříle-
ní.  Foto: Petr Pavelka

Ve Frýdku vyhrála i Kadaň
a hokejisté se stále trápí

V sobotu 8. října jsme 
ve Frýdku-Místku pořá-
dali druhý ročník turnaje 
NoEXCUSE! bjj submis-
sion only. Na tento turnaj 
v brazilském jiu-jitsu se 
sjelo 133 závodníků z 32 
týmů. Závodníci přijeli ze 
všech koutů ČR, dále Slo-
venska, Polska a dokonce 
i Rakouska. Bylo otevřeno 
celkem 23 různých kate-
gorií dělených dle pohlaví, 
věku a výkonnosti.

Turnaj zahájil náměstek 
primátora města Frýdku-
-Místku Pavel Machala, 
který závodníkům popřál 
hodně štěstí. Zajímavým 
zjištěním, které se potvrdilo 
již z prvního ročníku, je, že 
zápasnici bojují jinak, když 
ví, že zvítězit mohou pouze 
vzdáním soupeře a že jim 
žádné body nepomohou. Zá-
vodníci jdou neustále dravě 
po submission (páka nebo 
škrcení) a „nebetonují“ pozi-

ce, které by zápas zdržovaly. 
Tím, že jdou po ukončení, 
otevírají více možností i pro 
soupeře. Zápas je tak mno-
hem atraktivnější i pro divá-
ky. Způsob zápasu odpovídá 
mnohem více způsobu tré-
ninku. Tato čistá forma jiu-
-jitsu je velice atraktivní jak 
pro diváky, tak pro samotné 
zápasníky. A věřte, že drtivá 
většina zápasů (cca 95 %) 
končila na submission.

No a jak jsme tedy do-
padli jako tým GB Draculi-
no? Velmi dobře. Jako tým 

jsme v konkurenci více jak 
30 týmů získali trofej pro 
nejlepší tým. „Tato trofej 
je pro mě jako trenéra vel-
mi důležitá, neboť svědčí 
o tom, že to děláme jako 
tým dobře a není to jen 
otázka talentovaných jed-
notlivců,“ hodnotil Robin 
Javorek. Celkem tým GB 
Draculino získal: 3x zlato, 
8x stříbro, 4x bronz, což 
je úžasných 15 cenných 
kovů. Více informací včet-
ně náboru najdete na www.
gbdraculino.cz.

Zápasy bez „betonování“

Jak to vypadalo celý tý-
den hrozivě, tak nakonec 
další ročník Štandl krosu 
proběhl velice hladce. Oče-
kávané tvrdé podmínky se 
v lesním prostředí za Míst-
kem nakonec nekonaly. 
Po týdenním dešti se totiž 
v nedělním ránu na běžce 
usmívalo sluníčko, a tak se 
přece jen běhalo příjem-
něji. Terén byl pouze lehce 
rozbahněný, zvláště když 
se po 170 dětech vydali 
na náročný okruh dospělí. 

Ovšem nejprve na rovince 
odzávodili ti nejmenší a nej-
lepší byli opět Markétka Blá-
hová a Saša Milata. Potom se 
už vyrazilo do terénu, ovšem 
vždy až po zdolání poměrně 
prudkého kopce. U roční-
ků 2009-2010 si s náročnou 
tratí nejlépe poradili Gabča 
Petrová a Pavel Kolecký. 
U minipřípravky se prosadila 

Terezka Kubajurová a Vojta 
Kulich. Na přípravku už čeka-
ly dva náročné okruhy o cel-
kové délce 2,4 km a zvítězila 
Lucka Krčková a Jan Klimas. 
Mladší žactvo ovládli podle 
očekávání domácí Anna Ca-
gašová a Thomas Hlavačka, 
ve starším žactvu byli nejlepší 
Karolína Sasynová a Patrik 
Stankov. V dorostu potom 
Lucka Vaňková a Tomáš Szy-
mala. Po vyhlášení nejlepších 
v závodech mládeže vyrazilo 
19 žen na dva okruhy (2,4 km) 
a 29 mužů na 5 okruhů (6 km). 
Závod žen ovládla trojice sle-
zanských děvčat, když jasně 
vyhrála Veronika Siebelto-
vá za 9:21 min., před Ivetou 
Raškovou 9:56 min. a Katkou 
Krtkovou 10:36 min. Závod 
mužů se stal kořistí našeho 
Honzy Tesarčíka, který ne-
dal soupeřům šanci a vyhrál 
v čase 22:41 min.

Štandl kros se sluníčkem
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Program Ministerstva životního prostředí ČR, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, 
je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního 

využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

 

Pozvánka na seminář
Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, aktuální informace ke kotlíkovým dotacím 

a k dotacím na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? Poradíme vám, jak na to!

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem zve všechny zájemce 
o úspory energií, zateplení a změny ve způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář. 

Na semináři se dozvíte informace o probíhající výzvě k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám, aktuality ke kotlíkovým 
dotacím a bude představen dotační program Statutárního města Frýdek-Místek na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí. 

Odborníci ze Státního fondu životního prostředí, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek vám kromě obecných informací 
poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

23. listopadu 2016 / 14.00–17.00 hodin
Statutární město Frýdek-Místek – velká zasedací místnost (2. patro) Radniční 1148, Frýdek-Místek. 

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlašuje pro-
dej níže uvedené nemovité 
věci formou nabídkového 
licitačního řízení:

pozemku p. č. 5139 za-
stavěná plocha a nádvoří 
o výměře 545 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 34 
bytový dům, k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku, obec Frý-
dek-Místek (bývalá výrobna 
lahůdek), nejnižší nabídková 
cena činí 1.000.000 Kč.

Prodej se uskuteční for-
mou nabídkového licitač-
ního řízení, které proběhne 
dne 23. 11. 2016 v 15 hodin 
v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, dv. 
č. 323. 

Zápis k účasti v nabídko-
vém licitačním řízení (dále 
jen „NLŘ“) je ve 14.45 h.

Výše jistoty je stanove-
na na 10 % z nejnižší na-
bídkové ceny a je splatná 
nejpozději dne 22. 11. 2016 
na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, variabilní 
symbol 324 0081 034.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba starší 18 let. 
Účastník nabídkového lici-
tačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným 
občanským průkazem a do-
kladem o zaplacení jistoty. 

Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit 
výpis z obchodního rejstří-
ku, příp. z jiného veřejného 
rejstříku, a písemné zmoc-
nění opatřené úředně ově-
řeným podpisem zmocnite-
le, k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Písemné zmocnění 
opatřené úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele musí 
být doloženo též v případě 
zastoupení fyzické osoby 
zmocněncem. Zmocnění 
musí zahrnovat oprávnění 
zmocněnce k právnímu jed-
nání jménem zmocnitele ze-
jména k účasti na nabídko-
vém licitačním řízení, činění 
nabídek kupní ceny, uzavře-
ní smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, podpisu protokolu 
o nabídkovém licitačním ří-
zení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené jistoty.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba, která není dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Spl-
nění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čest-
ného prohlášení při zápisu 
k NLŘ. 

Příklepem licitátora 
vzniká zájemci s nejvyšší 
nabídkou právo na uzavření 
kupní smlouvy k prodávané 
nemovitosti za nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu. Pokud 

tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude 
cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. Bezprostředně 
po ukončení nabídkového 
licitačního řízení bude se 
zájemcem s nejvyšší na-
bídkou sepsán protokol 
o nabídkovém licitačním 
řízení a bude mu předlože-
na k podpisu smlouva o bu-
doucí kupní smlouvě s tím, 
že kupní smlouva bude 
s účastníkem uzavřena 
po zaplacení 100% zálohy 
na kupní cenu. V případě, 
že zájemce s nejvyšší na-
bídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu 
ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitační-
ho řízení, právo na uzavření 
smlouvy zaniká a Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek 
vzniká nárok na smluvní 
pokutu ve výši složené jis-
toty. Ostatním účastníkům 
bude jimi složená jistota 
vrácena do pěti pracovních 
dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení 
na číslo účtu písemně sdě-
lené účastníkem bez zby-
tečného odkladu po konání 
licitačního řízení.

Bližší informace je možno 
získat u Bc. Kateřiny Kozel-
ské na tel. č. 558 609 175, e-
-mailem kozelska.katerina@
frydekmistek.cz nebo osobně 

NA PRODEJ: Vyvolávací cena – jeden milion. 
 Foto: Petr Pavelka

Nabídkové licitační řízení

na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru správy 
obecního majetku, ul. Rad-
niční 10, III.NP, č. dv. 324.

Prohlídka nemovitosti je 
možná po telefonické doho-
dě s Mgr. Ludmilou Potášo-
vou, tel. 558 609 362.

Senioři zpravidla pou-
žívají počítač pro komu-
nikaci s rodinou, často 
s vnuky, pro vyhledávání 
informací v oblastech je-
jich zájmu, kultury, spor-
tu, pro nákupy. Často jsou 
to samouci, protože v době 
jejich školní docházky se 
předmět Informační tech-
nologie nevyučoval. 

Pro zvládnutí těchto 
dovedností nepotřebovali 
studovat informace o za-
bezpečení počítačů, anti-
virových programech, zá-
sadách bezpečného pohybu 
po internetu. Proto je to 
skupina ohrožená krimi-
nálními činy páchanými 
pomocí počítače.

V rámci projektu Pre-

vence kriminality v oblasti 
počítačové gramotnosti, 
který je finančně podpořen 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek, je pro zájemce 
z řad seniorů připravena 
přednáška Bezpečnost při 
práci na PC. Obsahuje té-
mata jako bankovní účty, 
sociální sítě, zásady bezpeč-
nosti, zabezpečení počítače. 
Přednáška se koná v termí-
nech 2. 11. v 9.00 a ve 13.00, 
9. 11. v 9.00 a ve 13.00, 16.11. 
v 9.00 hodin na Goodwill – 
vyšší odborné škole, s.r.o. 

Účast je bezplatná, 
na místě je možno zakoupit 
si skripta za 30 Kč. Zájemci 
se mohou na vybraný termín 
hlásit na vosgood@vos-go-
odwill.cz, tel. 727 875 121.

Senioři a počítače
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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:

Zařazení: úředník
Druh práce: právník 

s náplní práce výkon kom-
plexních právních činnos-
tí v jednotlivých oborech 
územní státní správy nebo 
činnosti územních samo-
správných celků včetně za-
stupování veřejných zájmů 
v soudních sporech

Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek

Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)

Předpokládaný nástup: 
dle dohody

Pracovní poměr: doba 
neurčitá

Požadované 
předpoklady:

1. vysokoškolské vzdě-
lání v magisterském stu-
dijním programu v oboru 
právo 

2. obecné předpoklady 
dle ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 

4. komunikační a organi-
zační schopnosti, schopnost 
samostatné i týmové práce

5. všeobecný přehled 
právních předpisů se za-
měřením na činnost obce, 
zejména:

- č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů,

- č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samo-
správných celků, ve znění 
pozdějších předpisů,

- č. 99/1963 Sb., občan-
ský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů,

- č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších 
předpisů,

- č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozděj-

ších předpisů,
- č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů,

- č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích

- č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník

- č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k infor-
macím, ve znění pozdějších 
předpisů

6. užívání informačních 
technologií

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 

titul uchazeče
b) datum a místo naroze-

ní uchazeče
c) státní příslušnost 

uchazeče
d) místo trvalého pobytu 

uchazeče
e) číslo občanského prů-

kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana

f) datum a podpis ucha-
zeče

K přihlášce je nutno 
doložit tyto doklady:

• strukturovaný životo-
pis, ve kterém budou uve-
deny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a doved-
nostech 

• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

• výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší 
než tři měsíce; u cizích stát-
ních příslušníků obdobný 
doklad vydaný domovským 
státem

Poskytnuté doklady 
a podklady pro výběrové 
řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.

V přihlášce uveďte 
i číslo telefonu a e-mailo-
vou adresu, abychom vás 
mohli aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. 

Vyhlašovatel si vyhra-
zuje právo výběrové řízení 
i bez uvedení důvodů kdy-
koli v jeho průběhu zrušit, 
nebo nevybrat žádného zá-
jemce.

Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 25. 

11. 2016 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-

dením adresy uchazeče 
na adresu: 

Magistrát města Frýd-

ku-Místku, právní odbor, 
Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek.

Město přijme právníka – výběrové řízení
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové 

řízení na místo právníka právního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
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FRÝDECKÁ  SKLÁDKA, a.s. 
www.frydeckaskladka.cz 

 

 

PROVOZNÍ DOBA  Platnost od 1.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZ  SKLÁDKA  
PROVOZ  BETONY  A  SUTĚ 

 558 44 00 77 
 

Po 6:30 – 15:00 
Út 6:30 – 15:00 
St 6:30 – 15:00 
Čt 6:30 – 15:00 
Pá 6:30 – 14:00 
So 6:30 – 14:00 

 

(Nakládka materiálu 
 na provozu betony a sutě) 

Po – Pá 7:00 – 14:00 
So  7:00 – 12:00 

 
PROVOZ  SEPARACE  LÍSKOVEC 

 595 17 40 58 
 
 

Po -Pa 6:00 – 14:00 
 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  NA  

PANSKÝCH  NOVÝCH  DVORECH 
 558 44 00 77 

 
Po – Pá  6:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÉ  DVORY  

 
COLLOLOUKY    725 223 912 
ESTAKÁDA    725 223 913 
SLEZSKÁ    725 223 917 

 
Po – Pá  9:00 – 17:00 
So  8:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  V  BRUZOVICÍCH 

 736 770 814 
 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

PROVOZ   DOPRAVA 
 558 44 00 66 

Po – Čt 6:00 – 15:00 
Pá  6:00 – 14:00 

 

PROVOZ  KOMPOSTÁRNA  
BRUZOVICE 
 736 770 814 

 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

 
PROVOZ  SEPARACE  SKLA 

 558 44 00 77 
 
 

Po – Pá  6:30 – 14:00 
 

Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve měs-
tě Frýdek-Místek v roce 
2017“, „Podpora výchovy, 
vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-
-Místek v roce 2017“ 
a „Podpora a rozvoj kul-
turních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2017“:

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
68. schůzi dne 23. srpna 
2016 podmínky dotačních 
programů „Podpora a roz-
voj sportu ve městě Frý-
dek-Místek v roce 2017“, 
„Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
v roce 2017“ a „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2017“.

Cílem realizace progra-
mu „Podpora a rozvoj spor-
tu ve městě Frýdek-Místek 
v roce 2017“ je systema-
tická podpora pravidelné 
sportovní a tělovýchovné 
celoroční činnosti (nikoliv 
náhodné aktivity) sportov-
ních subjektů k vytvoření 
zázemí a podmínek pro 
sportování dětí, mládeže 
a zdravotně postižených 
občanů ve městě Frýdek-
-Místek za účelem zlepše-
ní fyzické kondice občanů 
města.

Programem „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit ve městě 
Frýdek-Místek v roce 2017“ 
je systematická podpora 
volnočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích 
aktivit dětí a mládeže měs-
ta Frýdek-Místek na území 
města za účelem zlepšení 
všestranného rozvoje dětí 
a mládeže a zároveň jako 
prevence sociálně-patolo-

gických jevů. 
Účelem realizace pro-

gramu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve měs-
tě Frýdek-Místek na rok 
2017“ je systematická pod-
pora celoročních kultur-
ních aktivit ve městě a pod-
pora konání jednotlivých 
kulturních akcí za účelem 
vhodného a smysluplného 
doplnění kulturního života 
občanů města. 

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2016 
do 31. 12. 2016. Lhůta je 
zachována, pokud byla zá-
silka s žádostí podána nej-
později poslední den lhůty 
k přepravě u poskytovatele 
poštovních služeb.

Veškeré informace sou-
visející s těmito dotačními 
programy včetně formulářů 
a podmínek jsou k dispo-
zici na internetové adrese 
http://www.frydekmistek.

cz/cz/obcan/organy-mesta/
magist rat-mesta /odbor-
-skolstvi-kultury-mladeze-
-a-telovychovy/tiskopisy-
-materialy/

Kontaktní osoba pro do-
tační programy „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek v roce 2017“ 
a „Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
v roce 2017“: Jana Čecho-
vá, odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 214, cechova.
jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro do-
tační program „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2017“: Ing. Jitka 
Kališová, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy, tel. 558 609 202, 
kalisova.jitka@frydekmis-
tek.cz.

Dotační programy pro sport a kulturuMěsto získalo dotace
- Statutárnímu městu Frýdek-Místek  bylo dne 10. 

10. 2016 schváleno přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Úspo-
ry energie v bytových domech – ul. Sadová č.p. 604, 
605 a 606“ (celkové náklady 36.759,8 tis. Kč, požado-
vaná dotace 7.971 tis. Kč).

- Statutárnímu městu Frýdek-Místek bylo dne 20. 
10. 2016 schváleno přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Dům 
č.p. 799, ul. Čs. armády – výměna oken, zateplení 
fasády“ (celkové náklady 18.503,2 tis. Kč, požadova-
ná dotace 4.287,6 tis. Kč).

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

pronajmout 2x nebytový 
prostor – garáž o velikosti 
25 m2 nacházející se v ob-
jektu č.p. 146 na pozem-
cích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 
2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listo-
padu, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, na zá-
kladě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále 
jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví 

Statutárního města Frý-
dek-Místek“.

Den a hodina konání 
„Dražby“: 10. 11. 2016 
v 10.00 hodin a 10.30 ho-
din.

Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, 
III. NP.

Vyvolávací cena je sta-
novena ve výši minimální-
ho ročního nájemného na 1 
m2 plochy garáže a činí 
700 Kč/m2/rok +DPH.

Smlouva o nájmu gará-

že bude uzavřena na dobu 
2 let.

Úplné znění textu nalez-
nete na úřední desce Statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek: www.frydekmistek.
cz.

Další informace je mož-
né získat na telefonním 
čísle 558 609 174, Ing. Syl-
va Chlebková nebo osobně 
na Magistrátu města Frý-
dek-Místek, odboru sprá-
vy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, dveře 
č. 315. 

PRONÁJEM GARÁŽÍ: V domě s pečovatelskou služ-
bou.  Foto: Petr Pavelka

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

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

z důvodu školení uzavřena. 
Náhradní úřední den bude v úterý 
22. 11. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin.
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Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, 
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 
a 

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

 
     

 
 
 

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

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

  PREZENTACE POVOLÁNÍ 
 ukázky pracovních činností, záběry z pracovišť 

  PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ 
 žádané profese na trhu práce, profily absolventů škol 

 

Termín a místo konání: 
 

 
 

Frýdek-Místek, Národní dům,  
Palackého 134, Místek   

(vchod ze zahrady od parkoviště – bývalého autobusového stanoviště) 
 

VSTUP ZDARMA 

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
5. 11. 

NERFLIGA | SOUBOJ
S NERF PISTOLEMI

Pojďte si zastřílet a vy-
zkoušet svou odvahu s Nerf 
pistolemi v souboji tři proti 
třem. Ti nejlepší si odnesou 
odměnu.
Věk: 7–30 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bez-
ruče, T. G. Masaryka 454, 
Frýdek, tělocvična, 8.30 – 
12.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka 
| Telefon: 558 111 773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz

11. 11.
BOBŘÍK ODVAHY 

ANEB FANTASTICKÁ 
ZVÍŘATA | OHŇOVÁ 

A UV SHOW
Už ses setkal s fantastický-
mi zvířaty ze světa Harryho 
Pottera z Bradavic? Že ne? 
Tak se připrav! Tady se po-
tkáš nejen s Hagridem, ale 
třeba i mozkomory, pohladíš 
si arkomantuli nebo nakr-
míš norského ostrohřbetého 
draka. Tak na nic nečekej, 
vezmi kouzelnou hůlku, 
lampion nebo baterku, kus 

odvahy a přijď. 
Místo a čas: Sady Bedřicha 
Smetany v Místku | Startuje-
me u altánu od 17.00 – 19.00 
hodin
Cena: 50 Kč
Vstupenky v předprodeji 
nebo na startu – počet ome-
zen. 

12. 11. 
PRINCEZNY
NA CESTÁCH 

Milé princezny, země, kte-
rou se chystáme navštívit, 
je čtvrtou největší zemí 
Evropy. Na severu sousedí 
s Francií a na jihu se téměř 
dotýká Afriky. Její krajina 
je velmi rozmanitá, najde-
me tady pouště, polopouště, 
roviny i hory. Její pobřeží 
omývají moře. Tradičním 
tancem je flamengo a oblí-
benou zábavou býčí zápasy. 
Více už prozrazovat určitě 
nemusíme.
Věk: 5–9 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 732 646 127 | 
E-mail: pavla@klicfm.cz

12. 11.
ZA DENÍKEM 

JANA TLESKAČE 
| 18. ROČNÍK

Opět po roce si zahrajeme 
na vonty a druhostraníky, 
pokusíme se najít deník Jana 
Tleskače, tajemnému Široku 
vzít bájný hlavolam ježka 

v kleci a hlavně si vyzkoušet 
svou odvahu ve večerních 
uličkách města Frýdek-Mís-
tek.
Věk: 8–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 14.00 – 21.00 hodin 
| Prezence: 14.00 – 15.00 
hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka 
| Telefon: 558 111 773, 
604 524 066 | E-mail: jirka@
klicfm.cz

19. 11. 
SOBOTA V POHYBU

| 1. ZŠ 
Přijďte za námi a zahrajte 
si v tělocvičně míčové hry. 
Budeme hrát fotbal, futsal 
a vybíjenou. 
Věk: 7–12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bez-

ruče, T. G. Masaryka 454, 
Frýdek, tělocvična, 8.45 – 
12.15 hodin
Cena: 10 Kč
Informace: Jiří Šnapka 
| Telefon: 558 111 773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz

19. – 20. 11.
PO STOPÁCH 

ZBOJNÍKA ONDRÁŠE 
| VÍKENDOVÝ POBYT 

Čarodějnice uvařila On-
drášovi kouzelný odvar 
z lesních bylin a ten musel 
zbojník vypít, aby získal ta-
kovou sílu, jakou jiný nemá. 
Kolem pasu mu ovinula 
očarovaný opasek, který jej 
chránil před všemi kulka-
mi, které po něm kdy por-
táši vystřelí, i před jinými 
zbraněmi jeho nepřátel… 
Chcete vědět, jak to bylo se 

zbojníkem Ondrášem dál? 
Přidejte se k nám a půjdeme 
společně po jeho stopách. 
Čeká nás víkend plný zboj-
nických úkolů, soutěží, ale 
také legend a pověstí. Třeba 
najdeme i Ondrášův poklad. 
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, okres F-M 
| Příjezd: 9.00 – 9.30 hodin 
na TZ Višňovka | Odjezd: 
16.00 hodin z TZ Višňovka
Cena: 500 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 732 646 127 | 
E-mail: pavla@klicfm.cz

středoškolské okénko

Nové zaměření na PRIMMAT, 
přibývá „internetový obor“

Lidé v minulém roce 
v e-shopech utratili 81 
miliard korun a více než 
8 % maloobchodních tr-
žeb šlo tímto kanálem. 
Obliba internetového 
nakupování neustále 
roste. Na tento trend 
reaguje i PRIMMAT – 
Soukromá střední škola 
podnikatelská, s. r. o., 
která již téměř čtvrt 
století připravuje bu-
doucí podnikatele i další 
zájemce o ekonomické 
a stavební obory. 

Od září 2017 bude 
na škole probíhat výuka 
nového zaměření „Inter-
netové služby a aplikace“. 
Žáci se kromě standard-
ních podnikatelských 

dovedností naučí, jak za-
ložit, vytvořit a efektivně 
propagovat svůj eshop, 
případně jinou službu 
na internetu. 

Žáci, které zrovna 
vlastní podnikání neláká, 
mohou nabytých doved-
ností využít například 
jako programátoři, správ-
ci databázových systémů 
a v podobných zaměstna-
vateli žádaných oborech. 

Nové zaměření nena-
hrazuje, ale doplňuje ty 
stávající – takže budoucí 
stavaři a zájemci o ces-
tovní ruch jsou stále ví-
táni.

Zájemci mají možnost 
se přijít podívat do výuky 
ve středu 16. listopadu, 

zažít rodinnou atmosféru 
PRIMMAT a popovídat 
si se stávajícími žáky 
(z kapacitních důvodů je 
doporučena registrace 
na www.primmat.cz). 

Další možností je 
prohlídka školy v odpo-
ledních hodinách v pon-
dělí 16. listopadu nebo 
v neděli 15. ledna 2017 
– i v těchto termínech bu-
dou k dispozici nejen uči-
telé s informacemi o obo-
rech, ale i současní žáci se 
svým pohledem na školu.

Městská knihovna 
a KulturaFM vyhlašu-
jí od 7. do 12. listopadu 
Týden čtení. Jedná se 
o kampaň na podporu 
čtení, čtenářské gramot-
nosti, knih a knihoven. 
Obě organizace na tento 
týden připravily řadu 
čtenářských aktivit. 

Číst se bude pro děti 
v knihovně, ve školách 
a družinách, pro veřejnost 
v knihovně i v Národním 
domě. Knihovnice budou 

také předčítat např. v do-
movech pro seniory. Rádi 
bychom, aby se do této 
kampaně aktivně zapoji-
lo co nejvíce mateřských 
a základních škol a také 
další organizace, kte-
ré pracují s dětmi. Je jen 
na nich, jak se do Týdne 
čtení zapojí – mohou dě-
tem předčítat, číst společ-
ně nebo číst potichu, starší 
mohou předčítat mladším, 
číst na neobvyklých mís-
tech. Mohou si s dětmi 

povídat o tom, kdy a kde 
si rády čtou, jaké jsou je-
jich oblíbené knihy nebo je 
naučit vést si čtenářský de-
ník. Z připravovaných akcí 
bychom rádi upozornili 
na křest knihy regionální 
autorky Pavlíny Kollárové, 
který se bude konat 8. lis-
topadu v 17.30 ve frýdecké 
knihovně, nebo autorské 
čtení píšícího havíře Ivana 
Landsmanna 10. listopadu 
v 19 hodin v Národním 
domě.

Týden čtení 7. – 11. listopadu

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na listopad

SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 
Modrý salonek

Přednáška Mgr. Marka Zágory – 
Cesta Karla IV. do Francie

7. – 11. 11.
Knihovna FM (všechny pobočky,

Kultura FM…)
Týden čtení – čtení v knihovně, 

ve školách, družinách, domovech pro 
seniory, na neobvyklých místech…

8. 11. v 17.30
Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 

506, půjčovna pro dospělé
Křest knihy Pavlíny Kollárové

9. 11. v 18.00
Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 

506, půjčovna pro dospělé
Hororové čtení pro veřejnost

10. 11. v 16.30
Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 

Modrý salonek
Jan Rejžek – Kaleidoskop

15. 11. v 18.00
Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 

Modrý salonek
Cestovatelská přednáška – Marek 

Džupin: Norsko

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 13.00 – 17.00

(listopad – duben)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

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. 

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ
ZBLÍZKA

Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné fotosoutěže oživí chodby 
Frýdeckého zámku. Vstupné zdarma. 
Vernisáž výstavy 3. listopadu v 17.00.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 3. listopadu v 16.30 

v přednáškovém sále
v Zeleném domě.

PUTOVÁNÍ JESENÍKY 
A RYCHLEBSKÝMI HORAMI 

Vlastivědná přednáška. Zámecký 
park ve Velkých Losinách, přečerpá-
vací elektrárna Dlouhé Stráně, lázně 
Jeseník, zámek v Javorníku, motor-
káři v Račím údolí, okolím Vidnavy, 
Křížová cesta na Boží vrch, Karlova 
Studánka a další zajímavosti.

V úterý 8. listopadu od 16.00 
do 19.00, učebna biologie 
na Gymnáziu P. Bezruče
DRUHÝ MECHOVÝ 

WORKSHOP
Zájemci se seznámí se všemi rody 
mechů čeledi Orthotrichaceae. Práce 
s mikroskopem, ukázky nejdůležitěj-
ších zástupců, determinace vlastního 
materiálu.

Čtvrtek 10. listopadu v 16.30 
v přednáškovém sále v Zeleném 

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
St 2. 11. v 19.00

Hamleti
/ Př. sk. A

Uvádí: Divadlo Na zábradlí
Původní inscenace na téma hereckého 
života, hraní, předstírání, markýro-
vání. Divadlo jako téma samo o sobě. 
Kolik osobností herci pojmou, a jak to 
odskáčou? Je herectví opravdu vysně-
ným povoláním? Má režisér vždycky 
pravdu? Co všechno se na jevišti ne-
smí? Proč děti a zvířata nemají hrát 
divadlo? To a mnohé jiné ze zákulisí 
divadelního světa...

St 9. 11. v 19.00
Leni 

/ Př. sk. B 
PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

Všem se omlouváme za způsobené 
komplikace.
Vracení vstupného bude probíhat 
na vrátnici Národního domu od 9. 11. 
do 18.11. Pro předplatitele připravíme 
na jaře náhradní program. O všem je 
budeme informovat emailem. Díky 
za pochopení.

St 16. 11. v 19.00
Slyšení

/ Př. sk. C
Komorní scéna Aréna

Hra čerpající z „rozpolcenosti“ Adol-
fa Eichmanna, jednoho z největších 
válečných zločinců, který aktivně or-
ganizoval genocidu evropských Židů.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 6. 11. v 15.00

O princezně Chechtandě
Divadlo Silesia

V pohádce plné veselých písniček se 
ukáže, co nejlépe pomáhá na neduhy 
mrzutého krále.
Veselá, činoherní pohádka pro děti 
od 3 let. Vstupné: 60 Kč

Ne 20. 11. v 15.00
O Pračlovíčkovi

Divadlo Tramtarie Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, 
dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoješ-
těrek. Trochu poučné, ale hlavně po-
řádně veselé vyprávění o tom, jak pra-
človíček postavil první domeček, jak 
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, 
jak vyzrál nad tyranosaurem a jak 
zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 
Veselá činoherní pohádka pro děti 
od 3 let. Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY:
Út 1. 11. – Ne 13. 11.

DIVOKÝM KARÁKÓRAMEM
Pavel Ševčík

Karakoram je díky K2 druhým nej-
vyšším pohořím světa a jedním ze 
dvou, v nichž se nachází osmitisícové 
vrcholy. Všechny jsou na relativně 
malém území u pákistánsko-čínsko-
-indického trojmezí. Vydejme se na ně 
s vášnivým cestovatelem, přednostou 
Kliniky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny FN Ostrava 
a proděkanem LF Ostravské univer-
zity, prof. MuDr. Pavlem Ševčíkem, 
Csc. Akce je součástí outdoorového 
festivalu.

Po 14. 11. – So 31. 12.
Emil Matera a Libor Kawulok

Vernisáž: St 23. 11. od 17.00
Poslední dva měsíce roku budou patřit 
exkluzivní výstavě hned dvou skvě-
lých autorů – Emila Matery a Libora 
Kawuloka. Expresionista Emil Ma-
tera žije a tvoří ve Frýdku-Místku 
a inspiraci čerpá zejména z bluesové, 

jazzové a folkové hudby. Má za sebou 
přes deset samostatných i kolektiv-
ních výstav. Libor Kawulok žije a pra-
cuje v Pobeskydí. Malování je pro něj 
cesta mezi realitou a abstrakcí.

KINO
Út 1. 11. v 17.00

Komici s.r.o. The Tour
ČR, roadshow/komedie, 2D, 12+, 95 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Út 1. 11. v 19.00
Dívka ve vlaku

USA, mysteriózní/thriller, 2D, 2016, 
15+, titulky, 112 min., vstupné 130 
Kč/pro členy FK 110 Kč, Filmový 
klub.

Pá 4. – Ne 6. 11. v 17.00
Trollové

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing. Vstupné 130 Kč/děti do 15 let 
110 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 4. – Ne 6. 11. v 19.00
Pohádky pro Emu

ČR, romantický příběh, 2D, přístup-
ný, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 7. – Út 8. 11. v 16.30
Doctor Strange

USA, akční/dobrodružný, 2D, 12+, 
dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 7. 11. v 19.00
Anthropoid

Velká Británie/Česko/Francie, životo-
pisný/thriller, 2D, 2016, režie: S. Ellis, 
12+, titulky, 121
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

Út 8. 11. v 19.00
Tenkrát v ráji

ČR/Slovensko, drama, 2D, 2016, pří-
stupný, 99 min., vstupné 140 Kč/pro 
členy FK 120 Kč, premiéra, Filmový 
klub.

St 9. 11. 10.00
Jak se zbavit nevěsty

ČR, komedie/romantický, 2D, 12+, 89 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 11. – Ne 13. 11.
14. Mezinárodní festival 

outdoorových filmů
Začátky bloků: Pá 11. 11. 17.30 a 20.00; 
So 12. 11. 15.30, 17.30 a 20.00; Ne 13. 
11. 17.30 a 20.00.
Vstupné 50 Kč/filmový blok, 300 
Kč/permanentka. Více o programu 
na www.kulturafm.cz.
Předprodej vstupenek od 14. 10. onli-
ne na www.kulturafm.cz, na poboč-
kách BIC, hodinu před představením 
v Nové scéně Vlast nebo v Hale Polár-
ka. Filmový festival.

Po 14. – Út 15. 11. 17.00
Lichožrouti

ČR/Slovensko, rodinný/animova-
ný, 2D, přístupný, 86 min., vstupné 
100 Kč, pro děti.

Po 14. 11. 19.00
Muž jménem Ove

Švédsko, drama/komedie, 2D, 2015, 
12+, titulky, 116 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč, premiéra, Filmo-
vý klub.

Út 15. 11. 19.00
Fuocoammare (Požár na moři)

Itálie/Francie, dokumentární, 2D, 
2016, 15+, titulky, 108 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový 
klub.

Čt 17. – Po 21. 11. v 16.30
Čt 17. 11. v 19.00

Fantastická zvířata a kde je najít
Velká Británie/USA, dobrodružný/ro-
dinný/fantasy, 2D, přístupný, dabing, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
3. 11. v 16.30

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

KONCERTY
Čt 10. 11. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Galakoncert Musica Dolce Vita

Křehké dámské trio interpretuje 
skladby všech stylových období. 
Na Galakoncertě zazní nejúspěšnější 
skladby z desetiletého působení tria.
Účinkují: Daniela Demuthová – mez-
zosoprán, Žofie Vokálková – flétna, 
Zbyňka Šolcová – harfa

Pá 18. 11. v 19.00, Národní dům
Podzimní koncert Symfonického 

orchestru na tónech rakouské 
klasiky

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
zahajuje 55. koncertní sezónu na svém 
již tradičním podzimním koncertu 
v Národním domě. V programu zazní 
skladby Wolfganga Amadea Mozarta, 
Johanna Strausse a Gustava Mahlera. 
Koncert mimo předplatné. Bonusový 
koncert předplatitelů Klubu přátel 
hudby a Zámeckých koncertů.

Čt 16. 11. v 19.00, 
Zelený bar Národního domu 

Poslechovka v Zeleném baru
Karchi (liquid funk)

Ponořte se s námi do melancholie 
podzimu – poklidných, basových li-
nek liquid funku. Zelený bar ovládne 
Karchi. S DJingem začínal na přelo-
mu tisíciletí ve Skotsku, hrál a pro-
dukoval v Praze (Le Clan, Radio 1). 
K hraní se nyní vrací po několikaleté 
pauze s novým nadšením a energií. 
Calibre, Lenzman, Fred V & Grafix, 
Nu:tone, High Contrast, Spectrasoul, 
Etherwood, Alix Perez – jen malá 
ochutnávka z řady interpretů, jejichž 
skladby na listopadovou poslechovku 
připravuje. Vstup zdarma!

AUTORSKÉ ČTENÍ
Čt 10. 11. v 19.00, Multifunkční sál 

Národního domu
Píšící havíř Ivan Landsmann

Drsné prostředí severu Moravy, pří-
močaré lašské nářečí a až odzbrojující 
upřímnost hlavních hrdinů. To je li-
teratura bývalého emigranta a havíře 
Ivana Landsmanna, který zavítá se 
svými knihami do Národního domu 
ve Frýdku-Místku. Akce je součástí 
nultého ročníku Týdne čtení, který 
pořádá KulturaFM společně s měst-
skou knihovnou.

St 16. 11. v 18.00, Klub Pavlač
Den poesie: 

Žádný člověk není ostrov
KulturaFM se poprvé připojuje k ce-
lostátní akci, jejímž podtitulem je le-
tos motto Žádný člověk není ostrov. 
Pojďte si v den výročí narození K. 
H. Máchy vychutnat do klubu Pavlač 
různorodé verše regionálních básníků 
a básnířek – Kláry Bajerové, Luboše 
Majzlíka, Nely Chamrádové, Huberta 
Ličmana, Neklana a Ivana Karase.

VÝSTAVY:
So 1. 11. – St 30. 11., Národní dům

FRÝDEK-MÍSTEK 
OČIMA PTÁKŮ
Josef Kleinwächter

Exkluzivní leteckou výstavu fotogra-
fa Josefa Kleinwächtera prodlužuje-
me až do konce listopadu! Kdo jste 
výstavu nestihli v říjnu, rozhodně se 
přijďte podívat! 
V roce 2008, v 59 letech, našel Josef 
Kleinwächter zálibu v bezmotorovém 
létání na padákovém křídle – paragli-
dingu. Tato záliba mu vydržela dod-
nes.
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FRÝDECKO-MÍSTECKÉ 

ZÁHADY
Netradičně pojatá přednáška k his-
torii města. Záhadami a pověstmi 
opředený vrchol Štandlu, nalezené 
poklady, tajemné frýdecké a místecké 
podzemí, k čemu sloužily tajné chod-
by, kostelní krypty, Mariánské zázra-
ky apod.

VÝZVA K VÝSTAVĚ 
VÁNOČNÍCH OZDOB

K doplnění vánoční výstavy v muzeu 
hledáme starší fotografie ozdobených 
vánočních stromečků v rodinách 
na Frýdecko-Místecku. Budeme 
vděčni i za informace o tom, jak jste 
Vánoce slavili vy, případně vaši ro-
diče.
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 aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vaše-
ho 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 seda-
vé 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
5. 11. v 8.00 – 12.00

Dětský „Avízo bazar“
6. 11. v 16.30 v kostele sv. Jana 

a Pavla
Dušičkový koncert „NADĚJE“

Pořádá Musica Templi, spol. pro stu-
dium duchovní hudby. Na programu 
zazní duchovní hudba Petra Ebena. 
Vstupné: 80 Kč/50 Kč.

11. 11. v 17.00 – 21.00
Čaj o páté

Taneční večer s živou hudbou. Pořádá 
Svaz seniorů města Frýdek-Místek. 
Vstupné 50 Kč.

13. 11. v 15.00
O Smolíčkovi

Veselá pohádka s písničkami. Hraje 
zájezdové divadlo Praha. Vstupné do-
spělí 50/děti 30 Kč.

13.11. 
Lurdský zázrak

Recitační pořad s hudebním doprovo-
dem. Recitace: Kamil Koula. Hudební 
doprovod: Milan Miech (člen Morav-
ské filharmonie Olomouc). Vstupné: 
80/50 Kč.

16. 11. v 17.00, velký sál
Veselá Trojka Pavla Kršky

Koncert známé skupiny z TV Šlágr. 
Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupe-
nek v BIC na místeckém náměstí.

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) 

3. 11., 19.00 – 20.00
Jóga nidra – jógový spánek, hluboká 

relaxační technika

4. 11., 17.00 – 19.30
Harmonizační večery pro ženy

5. 11. – 6. 11. 
Víkendový kurz kvantového

sebeléčení
PhDr. Miluška Kocurová

6. 11., 17.30 – 20.00
Kruh přátel Bruna Gröninga 

11. 11., 18.00 – 20.00
Impulsy – spontánní tanec

13. 11.
Individuální terapie – umění

vědomého dotyku
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

DIVADLO ČTyŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI
85 let místeckého loutkového divadla

BESKYDSKÁ LOUTKA
16. ročník festivalu loutkových her 

pro nejmenší
Sobota 5. listopadu v 15 hodin

Ostrov splněných přání
Vojtěch Cinybulk

Dobrodružná pohádka s Kašpárkem.
Sobota 5. listopadu v 16.30

O líném Honzovi
Jan Krulikovský

Nejúspěšnější hra v historii Divadla 
u Ostravice (DUO) o Honzovi a jeho 
boji s drakem.

Neděle 6. listopadu v 15 hodin
Příhody medvídka Ťupínka I.

Jan Wilkowski
Nové nastudování příběhu Ťupínka 
a jeho tatínka, lišky a malého pejska. 
1. premiéra nejhranější pohádky.

Půjčovna kostýmů v listopadu: 
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 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO 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, Montessori Mi-
niškolku pro děti od 20 měsíců do 3 
let, Montessori Mateřskou školu pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky i semináře.

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

Děti se postupně učí práci s Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, 
řečové, hudební, výtvarné a pohybové 
dovednosti. Děti zde trénují schopnost 
soustředit se a dokončovat aktivity. 
Přínosný je pro ně také pobyt v kolek-
tivu. Přirozeně se tak tvoří vzájemný 
respekt dětí a rozvíjejí se i vzájemným 
pozorováním. Děti se cítí v bezpečí 
za přítomnosti rodiče a ti mají mož-
nost rozvíjet vzájemnou spolupráci 
s dítětem a prožít klidné okamžiky, 
kdy se mohou soustředit pouze na ně 
dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdyko-
liv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky je 
přizpůsobeno potřebám nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vy-
bavení třídy je plné aktivit a pomůcek, 
které dětem umožňují zdokonalovat 
se v praktických činnostech, péči 
o sebe i o prostředí a v poznávání svě-
ta kolem nás. K dětem přistupujeme 
individuálně a pomáháme, aby každé 
z nich naplno rozvíjelo své možnosti. 
Kapacita miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00 
hodin

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

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
2. 11. (st) od 17 h. – V-KLUB

Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.
2. 11. (st) od 18 h. – Jubilejní výsta-

va výtvarníků V-KLUBU
Vernisáž dvouměsíční výstavy vý-
tvarníků frýdecko-místeckého V-
-klubu.
9. 11. (st) od 18 h. – MAREK ŠIMÍ-

ČEK – Z Bajkalu na východ
Cestopisná besídka o zážitcích z dru-
hé zimní výpravy Marka Šimíčka, 
kterému se podařilo přebruslit severní 
část jezera, cca 300 km ze Severobaj-
kalska na Olchon. Pak dobrodružně 
i humorně, vlakem a stopem dalších 
pár tisíc kilometrů na Ojmjakon – 
nejstudenější trvale obydlené místo 
na Zemi. Vstupné 50 Kč.

10. 11. (čt) od 19 h. – Koncert – 
POZDNÍ SBĚR

Výběrová sestava muzikantů napříč 
žánry... rock, folk, jazz, blues, coun-
try, funky...
Jiří Pařez – zpěv, akustická kytara, 
Michael Vašíček – elektrické kyta-
ry, mandolína a zpěv, Jiří Meisner – 
baskytara, Karel Macálka – elektric-
ké, akustické kytary a zpěv, Štěpán 
Baloun – klávesy, Tomáš Hanke – bicí 
16. 11. (st) od 18 h. – DEN POEZIE
Poetický večer pořádaný KulturouFM 
vyplní domorodí básníci a prozaici 
Luboš Majzlík, Nela Chamrádová, 
Hubert Ličman.

17. 11. (čt) od 19 h. – Koncert – 
Honza ŽAMBOCH, POKUSTO-

NE
Sváteční listopadový večer plný pís-
niček vsetínského Honzy Žambocha 
a domácích Pokustone ve vás zanechá 
jen ty nejlepší hudební a umělecké 
dojmy a pocity. Vstupné: 80 Kč. 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
JUBILEJNÍ VÝSTAVA 

VÝTVARNÍKŮ V-KLUBU F-M

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

10. 11 v 18.00
Radovan Lipus

Se známým režisérem a kavárenským 
povalečem se budeme toulat šumný-
mi městy a továrnami.

.ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
ŠKOLA JÓGY KARAKAL 

PŘEJE VŠEM LÁSKY PLNÉ 
A MÍRU PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 

RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky 
cestou klasické Rádžajógy, osvědče-
né cesty nacházení životní harmonie 
s tradicí více než 4 tisíce let. Vyvá-
ženost tělesného i psychického roz-
voje lidské bytosti v souladu s celým 
vesmírem je zde na prvním místě 
a může vést k nalezení smyslu lidské 
existence, ke spokojenému 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. 

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.
3. 11. - HRÁTKY S PEJSKEM

Zveme vás na hravé dopoledne s ca-
nisterapeutickým pejskem. Jsem Ir-
ský setr a jmenuji se Forrest. Přijdu 
za vámi v 10 hodin. Moc se na vás 
těším. Poplatek pro pejska činí 20 Kč.
8. 11. - MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA
Srdečně vás zveme na pohádku O Bu-
dulínkovi. Začátek v 10 hodin.
11. 11. - VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ
Zveme vás na vánoční focení dětí. 
Můžete si přinést jakoukoliv dekoraci 
i oblečení. Vše potřebné k focení včet-
ně kulisy, vánočních dekorací … bude 
mít připraveno paní fotografka.
16. 11. - DOPOLEDNE V POHYBU
Ve středu si s dětmi zacvičíme jedno-
duché cviky, které zvládnou i ti nej-
menší. Začátek v 10 hodin.

17. 11. - Zavřeno – Státní svátek!
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 pojišťov-
nami, 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
21. 11. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

23. 11. v 15.30
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 11. 11. 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 středy od 16 do 17 h. s porodní 
asistentkou Bc. Terezou Rykrovou. 
Jedná se o soubor 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 ko-

jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
8. 11., 15. 11., 22. 11. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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 
1. 11. Tvoříme koláže z listí

4. a 7. 11. Zavřeno – malování 
klubovny

8. 11. Uvedení do nového tématu 
měsíce „Strach a odvaha“
11. 11. Sportovní pětiboj

17. 11. Státní svátek – zavřeno
Provozní doba přes školní rok je:

Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na: 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 
tematikou s vystoupením středově-
kých 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 věkové hranice. 

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

4. 11. pátek BASS INVASION
DNB PÁRTY, STOUN DJS, SPE-
CIAL GUEST
5. 11. sobota ROCKOTÉKA
DJ ESTET A VEČER PLNÝ SKVĚLÉ 
ROCKOVÉ HUDBY 
11. 11. pátek GROVE!: FEHERO 
ROCHER (SK)
KDYŽ BŮH ROZDÁVAL HLAS, 
SISA FEHEROVÁ, VŮDČÍ OSOB-
NOST SLOVENSKÉ ALTERNATI-
VE JAZZOVÉ FORMACE, DOSTA-

LA NADĚLENO NĚKOLIKRÁT! 
AFTERPARTY: DJ KAMIL
12. 11. sobota J.A.R.
KULTOVNÍ FUNKY KAPELA 
S NEJVĚTŠÍM MNOŽSTVÍM HU-
DEBNÍCH OSOBNOSTÍ PO LE-
TECH VE STOUNU! AFTERPAR-
TY: DJ VRTULNÍK MICHAEL V
16. 11. středa HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS!
SVÁTEČNÍ HITY S DJS KOMÁREM 
A KAMILEM!
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Soutěž Talent 2016 v ka-
tegorii do 15 let již zná své 
vítěze. Ze dvou dopoled-
ních semifinálových klání 
se do večerního finále sou-
těže Talent 2016 probojo-
valo sedmnáct soutěžících, 
kteří změřili své pěvecké 
síly v zaplněném sále Kina 
Petra Bezruče. 

Porota se musela hodně 
snažit, aby po skvělých vý-
konech zpěváků co nejobjek-
tivněji ohodnotila jednotlivé 
účinkující a vybrala opravdu 
ty nejlepší, kteří následně zís-
kali hodnotné ceny.

Zasloužené první místo 
získala Kateřina Lebedová 
s písní Tráva, druhá skončila 

Jana Pospíšilová s písní Co 
hvězdám šeptají a na třetím 
místě se umístila Karolína 
Moniaková s francouzskou 
písní Je suis malade. Cenu 
diváka si od zaplněného 
sálu Kina Petra Bezruče 
vysloužila Markéta Něm-
cová písní Boky jako skříň 
od Ewy Farné. Celým ve-
čerem provázel všechny 
zúčastněné moderátor Tobi 
z rádia Helax a ty nejnapí-
navější chvíle, kdy porota 
soustředěně počítala body 
všech soutěžících, zpestřil 
svým krátkým vystoupením 
zpěvák Thom Artway, který 
předvedl publiku ty nejlepší 
kousky ze svého repertoáru 

a ze svého nového alba s ná-
zvem Hedgehog, které právě 
vyšlo na cédéčku. Všichni, 
kdo se nechali inspirovat 
pěveckými výkony a vyni-
kající atmosférou, se mohou 
těšit na další pokračování 
soutěže Talent, ať už v ka-
tegorií do patnácti let příští 
rok, nebo ještě letos v sou-
těži Stountalent v kategorii 
do jednadvaceti let, která 
proběhne 24. listopadu v hu-
debním klubu Stoun. Těšíme 
se na všechny další talenty, 
o které jistě není ve Frýdku-
-Místku žádná nouze (www.
talent.f-m.cz). 

 Radim Houfek, 
 Michal Smolan

10.11. v 19.00
Autorské čtení: 
Píšící havíř 

Ivan Landsmann
Drsné prostřední severu 

Moravy, přímočaré lašské 
nářečí a až odzbrojující 
upřímnost hlavních hrdinů. 
To je literatura bývalého 
emigranta a havíře Ivana 
Landsmanna, který zavítá 
se svými knihami do Ná-
rodního domu. Akce je 
součástí Týdne čtení, který 
pořádá KulturaFM společ-
ně s městskou knihovnou.

KNIHÁRIUM UVÁDÍ
L I S T O V Á N Í

AUTORSKÉ ČTENÍ
ze sbírek poezie

RADANY ŠATÁNKOVÉ
středa 9. listopadu 

v 18 hodin
Nám. Svobody 29, Místek

JAR opět vyráží na své 
explozivní turné! Těsně 
před vydáním dlouho 
očekávaného alba si mů-
žete ještě naposled užít 
nálož brutálně vtipných 
pecek s excelentními hu-
debními a zpěváckými 
výkony. 

„Přijďte se s JARem po-
řádně rozjařit právě na to-
hle podzimní turné do frý-
decko-místeckého klubu 
Stoun 12. listopadu, kde 
si člověk teprve uvědomí, 

že se má na co těšit,“ ko-
mentuje celou událost Ka-
mil Rudolf, majitel klubu 
Stoun, podle kterého zazní 
i několik koncertních ver-
zí písní z připravovaného 
alba Eskalace dobra.

J.A.R. (Jednotka Aka-
demického Rapu nebo 
také Jaromír a Radomír) 
je přední česká funkově-
-rockově-rapová skupi-
na. Hudební klub Stoun 
otevře své dveře v sobotu 
12. listopadu v 19 hodin. 

Začátek koncertu je na-
plánován na 21. hodinu. 
Vstupenky v ceně 250 Kč 
jsou k dostání v obvyklém 
předprodeji.

Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
srdečně zve na Podzimní 
varhanní koncert, který 
se uskuteční v koncertním 
sále školy na Hlavní třídě 
ve čtvrtek 10. listopadu 
v 17 hodin. Na koncertě 
vystoupí přední český var-
haník Pavel Rybka (1970).

Hru na varhany studoval 
na JAMU v Brně ve třídě 
Prof. Aleny Štěpánkové-
-Veselé. Později absolvo-
val doktorandské studium 
na VŠMU v Bratislavě, 
obor Hra na varhany pod 
vedením prof. Jána Vladi-

míra Michalka.
V současné době se vě-

nuje jednak pedagogické 
činnosti (Janáčkova kon-
zervatoř Ostrava) a čin-
nosti koncertní. Provádí 
sólové varhanní recitály 
jak v České republice, tak 
např. v Polsku, Německu, 
Francii a dalších zemích.

V loňské sezóně absol-
voval Symfonický orches-
tr Frýdek-Místek několik 
vydařených vystoupení. 
Návštěvníci si jistě vzpo-
menou například na kon-
cert „Na tónech opery“ 
se sólistou Národního di-
vadla moravskoslezského 
Martinem Gurbalem, jiní 
si třeba odnesli hezký zá-
žitek z tradiční „Rybovy 
vánoční mše“ v bazilice 
Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku, nebo jarního 
koncertu s mladými hu-

debníky z Japonska, Fili-
pín a dalších zemí.

Symfonický orchestr 
pravidelně spolupracuje 
s pěveckými sbory, sólisty, 
talentovanými žáky základ-
ních uměleckých škol i mu-
zikanty z jiných hudebních 
žánrů, například na zahajo-
vacím koncertě největšího 
benefičního festivalu Sweet-
sen fest v hale Polárka.

V současné době při-
pravuje tradiční podzimní 
koncert, tentokrát na téma 
Rakouská symfonická hud-

ba. V programu uslyšíte 
skladby Wolfganga Amadea 
Mozarta - předehru k opeře 
Figarova svatba, koncert pro 
housle a orchestr č.5 A dur 
se sólistou Petrem Grabov-
ským, Johanna Strausse 
- opereta Netopýr přede-
hra, ale i Gustava Mahlera 
- symfonie č.5, 4. věta, nebo 
Bedřicha Smetany - Vltava 
z cyklu Má vlast. 

Koncert se uskuteční 
v pátek 18. listopadu v 19 ho-
din v sále Národního domu 
ve Frýdku-Místku.

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
a jeho Rakouská symfonická hudba

Podzimní varhanní koncert

Skupina J.A.R. roztančí klub Stoun

Soutěž Talent zná své vítěze

VÍTĚZKY TALENTU: Soutěž ovládla děvčata.

tip městské knihovny
10. 11. v 16.30

Pobočka Místek, 
Modrý salonek

Jan Rejžek 
– Kaleidoskop

Hudební kritik Jan 
Rejžek navazuje v klubo-
vém pořadu Kaleidoskop 
na poslechové diskotéky, 
které před lety uváděl po 
celé republice. Program 
se skládá z několika částí. 
Ukázky z domácí alterna-
tivní tvorby - Výročí týdne 
- Zámek hrůzy - Nepovin-
ná četba - Historický kalen-
dář a po přestávce Letem 
světem aneb průřez nejza-
jímavějšími zahraničními 
alby a nakonec otevřená 
debata s posluchači.
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ASTROLOGIE
- osobní konzultace
Taťjana Horníčková

Zaměstnání,
zdravotní diagnostika, 

partnerství,
budoucnost...

F-M tel. 604 916 098
www.astrologie-tanja.

webnode.cz

Listopad       měsíc        sLev

jsme specialisté na 
KONTAKTNÍ ČOČKY  
a KRÁsné BRÝle

T.G. Masaryka 600, F-M
Po-pá  9 – 17 hod.
Tel.  558 63 64 64 www.elpooptika.cz

oční optika

Divadélko Sokolík
ČERSTVĚ NA PRKÝNKU

25. 11.
Simba hula vatu

D.B.S. 
Korajunglejazz

D.N.A.
David Stypka

26. 11.
DS Prozatim 

Monty
DS Prozatim

Enthemor
René Souček


