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Město uskuteční směny 
a nabytí některých nemo-
vitostí holdingu Slezan, 
které byly oběma strana-
mi v návaznosti na uza-
vřené Memorandum 
o spolupráci a znalecké 
posudky po dlouhých 
měsících jednání speci-
fikovány tak, aby byly 
oboustranně přijatelné 
a umožňovaly naplňovat 
jednotlivé záměry, které 
se chystají k oživení do-
tčených území. Na dopo-
ručení rady města o tom 
rozhodli zastupitelé na zá-
řijovém zasedání.

Jedná se například o po-
zemky v oploceném areá-
lu TJ Slezan, na nichž má 
vzniknout skatepark a měs-
to je potřebuje pro výstavbu 
i bezproblémový přístup. 
Do vlastnictví města by 

měly přejít také pozemky, 
ale i objekty Slezanu v oko-
lí vlakového nádraží, kde by 
v budoucnu měla být sou-
středěna městská hromadná 
doprava, potažmo městský 
dopravní podnik, ale také 
vzniknout jakýsi bulvár, 
kterým by se pěší rychle 
a bezpečně dostali z vlaků 
nebo autobusů až na začá-
tek nejlidnatějšího sídliště 
Slezská. Město rovněž na-
byde budovu bývalé textilní 
školy na ulici Těšínská, kde 
by mělo být vybudováno 
nové sídlo městské policie, 
protože to současné je již 
z kapacitního i technického 
hlediska nevyhovující. „Po-
čítá se s tím, že do budovy 
by bylo umístěno i oddělení 
přestupků odboru vnitř-
ních věcí, což přinese větší 
bezpečnost zaměstnanců 

NA ZASTUPITELSTVU: Zastupitelé rozhodovali o změnách ve vlastnictví nemovitostí 
Slezanu a Statutárního města Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka

Město nabyde nemovitosti Slezanu

Více než 70 tisíc tun 
odpadu bude odstraněno 
v průběhu tří a půl let sana-
ce staré skládky v lokalitě 
Skatulův Hliník. S odstra-
něním ekologické zátěže 
v místě, kudy prochází 
plánovaná trasa obchvatu, 
se již začalo, byly odtěženy 
první tisíce neutralizač-
ních kalů, což je pro město 
Frýdek-Místek strategická 

událost. Právě Skatulův 
Hliník byl totiž zmiňován 
jako jedna z hlavních pře-
kážek výstavby obchvatu.

„Město Frýdek-Místek si 
může oddechnout, protože 
se konečně zbaví této eko-
logické zátěže, a zároveň se 
můžeme reálně těšit na nový 
obchvat, který přinese pro 
město tolik očekávanou 
a dlouhá léta vzývanou do-

pravní úlevu,“ sdělil náměs-
tek primátora Karel Deut-
scher. Projekt nejen umožní 
stavbu silničního obchvatu 
v severní části prostoru bý-
valé skládky, ale sanační 
a rekultivační práce zamezí 
vsakování atmosférických 
srážek do tělesa skládky, 
omezí přítok povrchové vody 
z okolního území a umož-
ní odvádět srážkové vody 
spadlé na rekultivovaný 
povrch skládky, čímž sníží 
bilanci škodlivin, znečišťují-
cích podzemní vodu. Podle 
Mojmíra Zálešáka ze společ-
nosti SUEZ Využití zdrojů, 
která je vedoucím společní-
kem realizujícího sdružení, 
bude jedním z efektů také za-
členění zbývajícího prostoru, 
který není v trase obchvatu, 
do okolního přírodního pro-
středí. Podle něj je důležité, 
že všechny odpady skončí 
v zařízeních realizátora. 

 (Pokračování na str. 2)
NA SKLÁDCE: Mediální setkání zodpovědělo otázky 
ohledně rekultivace Skatulova Hliníku.  Foto: Petr Pavelka

slovo primátora

Vážení občané, 
jako každoročně jsme připravili slavnostní setkání s ju-

bilanty, kteří v letošním roce završí nebo už oslavili 70 či 75 
let života, abychom formou kulturního programu přispěli 
alespoň malým dárkem k jejich významnému výročí. To 
se letos sešlo i s výročím města, které doprovázelo množ-
ství akcí, z nichž řada byla určena právě seniorům. Kromě 
Mezinárodního folklorního festivalu jistě ocenili zejména 
rozšířenou nabídku Promenádních koncertů, Mezinárod-
ní sportovní hry důchodců a další akce, kterými dáváme 
najevo, že jsou nedílnou součástí společenského života, že 
o nich víme a že si zaslouží pozornost. I proto jsme letos 
přistoupili také k vylepšování komfortu bydlení v našich 
domech s pečovatelskou službou a připravujeme výstavbu 
nového centra pro seniory, kde by se měla soustředit vět-
šina aktivit seniorů, kteří jsou obzvlášť ve Frýdku-Místku 
velmi agilní. Přeji všem seniorům, ať už letos slavili naro-
zeniny jakékoliv, aby neztráceli chuť do života, prožívali 
jej ve zdraví odpovídajícím věku, mohli si užívat podpory 
svých rodin i svého města, jehož jsou rodáky nebo které 
přijali za své. Chceme vám být oporou, jako jste vy byli 
nebo jste oporou svému okolí. Michal Pobucký

OSTRAVIČKA: Dárek jubilantům.  Foto: Petr Pavelka

Sanace Skatulova Hliníku zahájena

při ústních správních říze-
ních a zejména jednodušší 
a operativnější komunikaci 
s městskou policií... 

 (Pokračování na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
„Podmínkou zakázky 

bylo zajistit kompletní na-
kládání s odpady pouze 
technologiemi zhotovitele 
bez možnosti předání od-
padů subdodavateli, pro-
to jsou odpady odváženy 
do zařízení dodavatele. 
Vnímáme to jako pojist-
ku, že neexistuje žádná 
mezideponie, překladiště, 
žádný prostředník, kde by 
se mohl odpad různě „ztrá-
cet“. Zhotovitel je zodpo-
vědný za nakládání s od-
pady od začátku do konce 
a proces je velmi přímoča-
rý,“ uvedl Mojmír Zálešák.

„Jsme rádi, že se také 
podařilo dohodnout nej-
méně konfliktní dopravní 
trasu v okolí stavby tak, 
aby neprocházela souvislou 

bytovou zástavbou. Navíc 
byla dopravní zátěž ome-
zena na odvoz maximálně 
dvaceti nákladních vozi-
del za den, což by měl být 
snesitelný počet,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký. 
Samozřejmě kromě odvozů 
nebezpečných odpadů bude 
dalších zhruba 124 tisíc tun 
materiálu z technických 
důvodů přemístěno v rám-
ci stavby a podobná hmota 
bude i dovezena do pro-
storu stavby kvůli rekulti-
vaci. Součástí projektu je 
i náhrada za vykácené dře-
viny, kdy bylo stanoveno 
kompletní ozelenění rekul-
tivovaných těles skládky 
vysazením 4 848 sazenic 
křovin a 2 029 sazenic dře-
vin. „Po ukončení rekulti-
vace skládky bude po dobu 

Sanace Skatulova Hliníku zahájena

 (Pokračování ze str. 1)
...Prostory umožňují také 

zřízení místnosti Centra kri-
zového řízení vybaveného 
záložními zdroji elektrické 
energie, přístupem do počí-
tačové sítě, městského ka-
merového systému a podob-

Město nabyde nemovitosti Slezanu

Ekologická organizace 
Děti Země podala rozklad 
proti stavebnímu povolení 
na část obchvatu v délce 
2,3 km. Hlavní námitky se 
týkají procesu EIA a vli-
vů na území NATURA 
2000. 

„Podobné kroky Dětí 
Země se daly předpokládat. 
Tato ekologická organizace 
v čele s Miroslavem Patri-
kem z Brna se neustále sna-
ží bojkotovat nejen výstav-
bu obchvatu našeho města, 
ale i jiných důležitých do-
pravních staveb napříč ce-
lou republikou. Výstavbu 
obchvatu má na starosti 
stát, věříme, že neustálé 
námitky ekologických or-
ganizací, díky kterým se 

naši občané stále potýkají 
s předimenzovanou dopra-
vou, a tedy i nadměrným 
hlukem, prašností a množ-
stvím zplodin z výfuko-
vých plynů, vyřeší stát v co 
nejkratší době. Ředitelství 
silnic a dálnic ujišťuje, že 
námitky Dětí Země vyřeší 
co nejdřív tak, aby se ob-
chvat mohl již příští rok 
stavět,“ reagoval náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
Podle něj je však hlavní, že 
na větší část obchvatu po-
volení jsou a může se sta-
vět. Zahájena už byla také 
sanace skládky Skatulův 
Hliník, která leží na trase 
obchvatu, takže na přípra-
vách pro výstavbu samotné-
ho obchvatu se již pracuje.

Děti Země z Brna podaly rozklad
proti obchvatu Frýdku-Místku

Žirafa – Integrované 
centrum Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 
města Frýdek-Místek, 
jejíž služby jsou určeny 
osobám s mentálním po-
stižením potřebujícím 
pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby, připravila 
pro své klienty na sklon-
ku srpna zahradní slav-
nost.

„O zábavu se stara-
li výborní klauni, kteří 
klienty dokázali zapojit 
do zábavy, takže cvičili, 
tancovali, a dokonce si vy-
zkoušeli i artistické kousky 
s talířem. Zkrátka nenásil-
ně všechny rozpohybova-
li na čerstvém vzduchu,“ 

popsal dění na slavnosti 
náměstek primátora Ri-
chard Žabka. Pohyb je pro 
klienty Žirafy velmi důle-
žitý, i proto o prázdninách 
na zahradě přibylo něko-
lik venkovních cvičebních 
strojů. „Máme s nimi zku-
šenosti ze zařízení pro se-
niory a i tady dobře poslou-
ží k relaxaci a rehabilitaci. 
Jsou samozřejmě certifiko-
vané a jejich konstrukce je 
navržena s ohledem na in-
dividuální využívání tak, 
že při cvičení nedochází 
k nadměrnému přetěžo-
vání pohybového aparátu, 
protože cvičící využívají 
pouze váhu vlastního těla,“ 
popsala vedoucí odboru 

ZÁBAVA NA ZAHRADĚ: Tanečky nemohly na slavnos-
ti v Žirafě chybět.  Foto: Petr Pavelka

Zahradní slavnost v Žirafě

Každoročně přicházejí 
pamětníci i zástupci měs-
ta k památníku v Lískov-
ci, aby si připomenuli tra-
gickou událost, která se 
stala před 74 lety v pátek 
3. září 1943.

„Konala se tu veřejná po-
prava pěti mladých mužů, 
neboť brněnský kriminální 
rada Kozlovský se nemohl 
smířit s neúspěchy svých 
akcí namířených proti sku-
pině Jiskra a proti skupině 
štramberských partyzánů. 

Chtěl se pomstít a čekal jen 
na vhodnou příležitost. Ta se 
mu naskytla, když v noci z 31. 
srpna na 1. září 1943 členové 
skupiny Bílá lvice provedli 
destrukci nákladního vlaku 
nedaleko nádraží v Lískovci. 
Kozlovský požádal své nad-
řízené, aby na místě výbuchu 
byla provedena poprava pro 
výstrahu,“ připomínal tragic-
kou historii náměstek primá-
tora Pavel Machala.

K trestu smrti bylo tehdy 
odsouzeno pět mužů ve věku 

22–28 let: slévač Josef Lich-
novský, dělník Josef Drozd, 
zemědělský dělník Jan Er-
mis, hutník Zdeněk Žáček 
a krejčí Bohumír Janáček. 
Za destrukci vlaku zaplatili 
životem, i když s ní neměli 
nic společného. Jejich těla 
visela u tratě ještě dva dny. 
Projíždějící vlaky musely 
mít roztažené záclonky, aby 
bylo vidět oběšené. Po 74 le-
tech je z vlaků v září vidět, že 
na zmařené životy se nezapo-
míná…  (pp)

PIETNÍ AKT: Vedení města položilo kytice u památníku v Lískovci.  Foto: Petr Pavelka

Na tragédii v Lískovci se nezapomíná

tří let prováděna pěstební 
péče a také monitoring, 
kdy bude každé tři měsí-
ce sledována kvalita vody 
v celkem osmi vrtech a pod 
drobnohledem bude i voda 
povrchová,“ ubezpečil pri-
mátor, že samotnou sanací 
ekologická a bezpečnostní 
opatření v této okrajové lo-
kalitě neskončí.  (pp)

ně,“ vyspecifikoval primátor 
Michal Pobucký.

Některým zastupitelům 
musela na jednání architektka 
města Milada Baumannová 
připomenout, jaké má radnice 
k těmto krokům pohnutky. 
„Areály Slezanu byly dopo-
sud uzavřené, nebyly propo-
jené s městem. Naším úkolem 
je zapojit je a vytvořit další 
rozvojová místa ve městě se 
všemi urbanistickými vzta-
hy. Nemůžeme jen zbourat 
ploty kolem areálu, ale i do-
řešit všechny vazby, zejména 
dopravní, aby byly přístupné 
pro osobní dopravu, pěší, 
cyklisty, zásobování. Bez 
těchto změn pozemků nejsme 
schopni tu myšlenku nastar-

tování nových rozvojových 
lokalit uskutečnit. Musíme si 
uvědomit, že umožní to, že se 
Frýdek-Místek nemusí roz-
růstat do okolní krajiny, což je 
dnes nežádoucí, ale že se vy-
užijí uvolněné lokality přímo 
v zastaveném území,“ vysvět-
lovala Milada Baumannová.

„Byla doba, kdy jsme se 
se Slezanem vůbec nebavili. 
Dnes spolupracujeme a oži-
vujeme ty obrovské slezanské 
hmoty, které ve městě jsou. 
Slezan, to je město ve měs-
tě, obrovský komplex prů-
myslových budov vrostlých 
do města, pro který je nutné 
nacházet nová využití,“ při-
pomněl náměstek primátora 
Jiří Kajzar.  (pp)

sociálních služeb Jarmila 
Kozlová.

„Od instalace strojů si 
slibujeme nejen rozšíření 
aktivit na zahradě, ale také 
zvýšení motivace k ven-
kovnímu pobytu a pohybu 
v zahradní části našeho 
zařízení,“ uzavřela ředitel-
ka zařízení Natálie Ham-
plová.  (pp)
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Delegace partnerských 
měst ze Slovenska, Polska 
a poprvé také z Belgie za-
vítaly do Frýdku-Místku 
na Festival partnerských 
měst, v rámci kterého se 
předávaly také Ceny sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek.

Ocenění bylo předáno 
Milanu Michnovi a Petru 
Korčovi za přínos v hu-
dební a kulturní oblasti, 
dále Vilému Vlkovi v ob-
lasti kultury a sportu a in 
memoriam válečnému ve-
teránovi Josefu Křístkovi 
za záchranu lidských živo-
tů. „Jsem rád, že mi tu cenu 
předává muzikant,“ těšila 
cena od primátora Milana 
Michnu. „Budu se snažit, 
abych tu cenu nemusel 
vracet,“ žertoval Petr Korč 
a bezručolog Vilém Vlk 
zase prozradil, že se zasa-
zoval o to, aby dnešní Frý-
dek-Místek byl svého času 
pojmenován Bezručov.

Jeviště na místeckém 
náměstí patřilo nejprve Ži-
linským babenkám, vitál-

nímu souboru se specific-
kým repertoárem, na který 
navázal polský folklor 
Grojcowianie (Żywiec) 
a historická hudba Canta 
(Myslowice). Swingový 
part odehrála frýdecko-
-místecká Akuma a do tmy 
se rozléhal rock Anny 
Myslajek z Bielsko-Biale.

Kromě zahraničních 
hostů, vystupujících a oce-
něných se na pódiu objevil 
i ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek, který vyzdvihl 
důležitost zahraničních 
vztahů, krátce pozdravil 
přítomné a od primátora 
Michala Pobuckého, s nímž 
společně držel nad akcí 
záštitu, obdržel pamětní 
medaili u příležitosti 750 
výročí města. „Pan ministr 
měl v našem městě nabitý 
program, kdy nejprve do-
kázal zaujmout studenty 
cestovního ruchu střední 
školy gastronomie a služeb, 
kterým velmi poutavou 
formou přibližoval dění 
ve světě a zákulisí diplo-
macie. Poté navštívil dvě 

Už 10. ročník Dne soci-
álních služeb připravilo 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
odboru sociálních služeb 
v Národním domě, kde 
se prezentovala bohatá, 
stabilní a kvalitní síť so-
ciálních služeb, kterou se 
podařilo ve městě vybu-
dovat.

Jak velký rozvoj tato 
oblast zaznamenala, doku-
mentuje například počet 
registrovaných sociálních 
služeb, kdy k 1. 1. 2008 bylo 
registrováno o 26 poskyto-
vatelů méně než letos. Roli 
v tom sehrává i systematic-
ká finanční pomoc města 

formou dotačních progra-
mů na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb a ostatních 
aktivit podporujících so-
ciální služby. „V roce 2008 
bylo touto formou rozděle-
no 2,8 milionu korun, letos 
už 10,3 milionu a celkově je 
v letošním rozpočtu na so-
ciální služby vyčleněno 74 
milionů,“ připomněl pri-
mátor Michal Pobucký.

„Rozvoj sociálních slu-
žeb je dlouhodobý projekt, 
na který se muselo vyna-
ložit hodně energie a vzá-
jemné týmové spolupráce. 
Vážení poskytovatelé, 
zaměstnanci sociálních 
služeb, chci vám touto ces-

tou poděkovat za kvalitně 
odvedenou práci, píli, vzá-
jemnou podporu a poro-
zumění, za odvahu, za to, 
že jste se nebáli vstupovat 
do nových projektů a uved-
li jste je v život. Také děkuji 
současnému vedení města 
za přízeň a finanční podpo-
ru, bez které by se sociální 
služby neobešly,“ podě-
kovala na zahájení akce 
Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb, 
a připomněla rovněž nej-
větší investice za poslední 
desetiletí. Těm vévodí vy-
budování hospice, azylo-
vého domu Sára pro matky 
s dětmi a Přístavu pro oso-
by bez domova.

Kromě prezentací jed-
notlivých poskytovatelů 
sociálních služeb včetně 
městských příspěvkových 
organizací, které často udi-
vovaly pestrostí výrobků 
svých klientů, na účastníky 
čekaly zajímavé přednášky. 
„Program jsme letos rozší-
řili i na zahradu Národního 
domu, kde dostala prostor 
zdravá výživa. Povídalo se 
o vodě, ovocných šťávách, 
ale třeba i kávě nebo pštro-
sím masu,“ doplnil náměs-
tek primátora Richard Žab-
ka.  (pp)

Městská policie Frý-
dek-Místek pokraču-
je v evidenci a značení 
jízdních kol syntetickou 
DNA. Další letošní zna-
čení bylo zahájeno v pon-
dělí 11. září na obvyklém 
místě, a to v Kontaktním 
centru prevence v křížo-
vém podchodu v Místku, 
u náměstí Svobody. Ko-
nat se bude vždy v pon-
dělí od 8.30 do 12 a od 13 
do 17 hodin, a to až 
do konce října. Značení 
je pro občany zdarma.

„Forenzní značení syn-
tetickou DNA nabízíme 
již čtvrtým rokem, a to 
nejen pro jízdní kola, ale 
také koloběžky a invalidní 
vozíky. Této možnosti už 
využilo na tři tisíce cyklis-
tů a koloběžkářů. Označili 
jsme i dva invalidní vozí-
ky,“ řekla Lenka Pesničá-
ková z městské policie.

Jízdní kolo se značí 
zhruba na deseti místech 
mikroskopickými tečkami 
s jedinečným kódem, a to 
tak, aby ani majitel nevi-
děl, které části kola jsou 
označeny. Tyto mikro-
tečky jsou pouhým okem 
téměř neviditelné. Jejich 
vyhledávání na jízdním 
kole se provádí pomocí 
UV světla. Deštivé počasí 
a nízká teplota znemožňují 
provádět forenzní značení, 
bylo by nestabilní a vidi-
telné pouhým okem, tedy 
bez efektu. 

Pro zaevidování jízdní-
ho kola je nutné mít u sebe 
občanský průkaz a doklad 
o nabytí kola. V případě, 

že občan již tento doklad 
nemá, podepíše na místě 
čestné prohlášení o nabytí 
kola do svého vlastnictví. 
Nutné je také, aby kolo 
bylo čisté.

„O značení jízdních kol 
je mezi lidmi zájem. Svěd-
čí o tom skutečnost, že 
strážníci jezdí od letošního 
roku značit kola i do okol-
ních obcí, a to na základě 
smlouvy s Mikroregionem 
Frýdlantsko-Beskydy, kte-
rý zahrnuje třináct obcí. 
Kola v nich značí o sobo-
tách, opět od září do polo-
viny října,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Označená jízdní kola 
jsou nejen v databázi 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ale i celosvětové 
databázi výrobce forenz-
ního značení, což odra-
zuje pachatele od krádeží 
a usnadňuje identifikaci 
odcizených jízdních kol 
a pátrání po nich. „Při zna-
čení pořizujme také foto-
dokumentaci kola nebo ko-
loběžky. Nejedenkrát si ji 
od nás vyžádali policisté, 
kteří pátrali po ukradeném 
kole, od kterého majitel 
neměl fotografii,“ uzavřela 
Lenka Pesničáková.

OCENĚNÍ: Zleva Milan Michna, primátor Michal Pobucký, Vilém Vlk, Petr Korč. Cena 
byla předána i in memoriam pro Josefa Křístka.  Foto: Petr Pavelka

Festival partnerských měst

FORENZNÍ ZNAČENÍ: 
Mikrotečkami k větší bezpeč-
nosti.  Foto: Petr Pavelka

Pokračujeme ve značení 
jízdních kol syntetickou DNA

ZAHÁJENÍ: Vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila 
Kozlová přiblížila, jakým rozvojem tato oblast za deset let 
prošla.  Foto: Petr Pavelka

Jubilejní Den sociálních služeb

naše městské průmyslové 
zóny, kde máme zahra-
niční investory – německé 
Blanco, které u nás rozši-
řuje výrobu, a Marlenku 
s arménskými dorty, které 
z Frýdku-Místku putují 
do celého světa,“ popsal 
program ministra zahrani-
čí ve Frýdku-Místku Pavel 
Machala.  (pp)
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Na pravidelné schůzce 
Rady seniorů, poradního 
orgánu primátora, zněla 
slova chvály na úspěšnou 
organizaci Mezinárodních 
sportovních her důchodců 
ve Frýdku-Místku, ale také 
třeba kritika na nepořádek 
u popelnic, kde zůstávají 
velkoobjemové odpady.

„Odkládat nepotřebný 
nábytek, a vlastně odkládat 
cokoliv, vedle kontejnerů je 
zakázáno a považuje se to 
za založení černé skládky, 
za což hrozí pokuta až 50 
tisíc korun. Občany o tom 
opakovaně informujeme 
a vyzýváme hlavně všíma-
vé seniory, aby v případě, že 
uvidí někoho odkládat ná-

bytek nebo koberce ke kon-
tejnerům, kontaktovali 
městskou policii, která je 
oprávněna to řešit. Bohužel, 
je to boj s větrnými mlýny,“ 
posteskl si primátor Michal 
Pobucký, který vysvětlo-
val, že Frýdecká skládka 
v rámci běžného svozu ne-
může věci většího objemu 
naložit, tím spíš, že často se 
jedná o odpad nebezpečný, 
a speciální výjezdy pak stojí 
peníze navíc. Jen loni takto 
odvezla 219 tun a město 
za to zaplatilo 679 tisíc ko-
run, které mohlo využít 
zcela jinak, kdyby lidé od-
váželi nepotřebný nábytek 
do sběrných dvorů. Ty jsou 
na území města čtyři a od-

pad tam lze uložit zdarma.
Dále zazněla informace 

o navýšení platů o 23, resp. 
9, procent u pracovníků v so-
ciálních službách, které ov-
šem ještě nejsou podpořeny 
odpovídajícími provozními 
prostředky. Zvýšení platů 
ředitel Domova pro seniory 
Milan Novák vítá, protože 
není jednoduché shánět spe-
cializovaný personál pro stá-
le těžší službu. „Více a více se 
ukazuje, že jak ta populace 
stárne, přicházejí k nám lidé 
do domova později, často jim 
je přes osmdesát let, komuni-

Léto je již za námi, ale 
Beskydské informační 
centrum Frýdek-Mís-
tek nezahálí a připravilo 
na podzim opět spoustu 
akcí. V září ukončí svou 
sezónu komentované vý-
stupy na Lysou horu, na-
učí zájemce fotografovat, 
či zavede do zajímavých 
koutů Frýdku-Místku. 

Září bývá každoročně 
měsícem, kdy Beskydské 
informační centrum Frýdek-
-Místek ukončuje sezónu 
komentovaných výstupů 
na nejvyšší vrchol Morav-
skoslezských Beskyd – Ly-
sou horu. Pokud jste ještě 
neměli příležitost se vydat 
na Lysou horu s průvodcem, 
můžete stihnout výstup ješ-
tě v sobotu 23. 9. Výstupy 
jsou vhodné pro celé rodi-
ny a užijete si na nich nejen 
krásné výhledy na Javorní-
ky, Jeseníky, Malou Fatru 
či na vzdálené tatranské 
štíty, ale i zábavu v podobě 
povídání o Ondrášovi – pá-

novi Lysé hory, představení 
jeskyní na Lukšinci, pověstí 
o Lysé hoře i v podobě vy-
právění o současné architek-
tuře na samotném vrcholu.

Sraz je v 8.30 hodin u lano-
vého centra Opičárna v Ost-
ravici. Nutná je také rezerva-
ce předem na e-mailu info@
beskydy-info.cz nebo na tel. 
čísle 603 264 058. Cena vý-
stupu je 50 Kč na osobu.

Dále můžete získat uži-
tečné rady od zkušeného 
fotografa v rámci mini-
kurzu fotografování. Za-
čínající i zkušenější uvede 
do tajů focení Josef Plaček, 
pod jehož vedením budou 
23. září (sraz na Zámeckém 
náměstí v 9 hodin) zazna-
menávat nejrůznější zákou-
tí historické části Frýdku.

Do čtyřhodinového kurzu 
se můžete přihlásit na po-
bočce Beskydského infor-
mačního centra v Místku 
na náměstí Svobody. Cena 
činí 200 Kč na osobu. (Kul-
turní akce BIC na str. 12)

VZHŮRU NA LYSOU: S Beskydským informačním cen-
trem a s průvodcem.

BIC připravuje na podzim 
opět spoustu akcí

RADA SENIORŮ: Členům rady byl představen nový ře-
ditel městské policie Ivo Kališ.  Foto: Petr Pavelka

Seniorům vadí nepořádek

I na letošní prázdnino-
vé měsíce připravilo Stře-
disko volného času Klíč 
Prázdniny ve městě, pes-
trý program pro všechny 
děti, s tradičním vyvrcho-
lením pod názvem Ahoj 
prázdniny!, kde si 4. září 
všichni účastníci mohli 
vyzvednout malý dáreček 
a vybrat si z pestré nabíd-
ky, čím si budou vyplňovat 
čas v novém školním roce.

„V roce 2017 proběhlo 
56 různorodých programů, 
nabízejících aktivní trávení 
prázdninových dní. Více než 
2000 dětí si našlo ten svůj. 
Byly připraveny akce pro 
cyklisty, sportovce, milov-
níky tance, výtvarníky, pří-
znivce deskových her, výletů 
do přírody i vyznavačů dob-
rodružství,“ shrnula ředitel-
ka SVČ Klíč Petra Vlkošo-
vá. Podle ní byla letošním 
hitem návštěva Ve včelím 
království (94 účastníků), 

pořádaná Českým svazem 
včelařů, dále tradičně Do-
poledne her a soutěží pořá-
daná pobočkami městské 
knihovny nebo návštěvy 
u hasičů (více než 60 účast-
níků na akci). Velký ohlas 
s téměř stovkou dětí zazna-
menalo Dovádivé dopoledne 
se psy, pořádané kynology 
z SKP. Na dvě výtvarné díl-
ny v Klíči přišlo více než 130 
zájemců. Nově se k pořádaní 
připojila i ADRA, prostřed-
nictvím svého dobrovolnic-
kého centra.

„Chtěl bych poděkovat 
všem organizacím, které 
do našeho programu vstou-
pily a postaraly se našim 
dětem o zážitky a smys-
luplnou výplň volného 
prázdninového času. Něco 
se naučily, něco poznaly, 
pobavily se a třeba našly 
nové kamarády nebo zába-
vu, které se budou dále vě-
novat,“ hodnotil náměstek 

primátora Pavel Machala.
Díky finanční podpoře 

Statutárního města Frýdek-
-Místek byly opět všechny 
akce pro děti zdarma, často 
vtáhly i rodinné příslušníky, 
rodiče i prarodiče. Na závě-
rečné akci Ahoj prázdniny! 
účastníky neodradilo ani 
vrtošivé počasí a vybírali si 
z bohaté nabídky kroužků 
pro děti i dospělé na nový 
školní rok. Mohli zhlédnout 
například ukázky juda, ta-
neční workshopy, kutilské 
aktivity, předváděla se Lego 
robotika, nemohlo chybět 
malování na tvář nebo to-
čení na hrnčířském kruhu. 
„Přidala se k nám knihovna, 
rebelové, nezbedové, Pramí-
nek a další, různé sportovní 
kluby dodaly náborové ma-
teriály, takže bylo a je z čeho 
vybírat,“ ujistila, že děti mají 
ve Frýdku-Místku přepestrý 
výběr možností, Petra Vlko-
šová.  (pp)

Ahoj prázdniny (ve městě)!

Do Prázdnin ve městě 
se znovu zapojil Sportov-
ní klub policie Frýdek-
-Místek. A velmi úspěšně. 
Akce proběhla 25. srpna 
na kynologickém cvičišti 
ve Frýdku-Místku pod 
názvem „Dovádivé dopo-
ledne se psy“ a přilákala 
96 dětí s doprovodem. 

Návštěvníci měli možnost 
se seznámit s organizací 
a činností Podaných rukou, 
o. s. Během akce si připra-

vili pořadatelé také ukázku 
výcviků psů, kde účastníci 
mohli vidět část poslušnost 
a obranu psovoda – zadržení 
utíkajícího pachatele, likvi-
dace výtržnosti a mnoho 
dalšího. Celé ukázky byly 
doprovázeny komentova-
ným výkladem výcvikářky 
Gabriely Kunčické. Na děti 
také čekal doprovodný pro-
gram. „Plnily zábavně po-
učné úkoly a měly možnost 
si také zastřílet z luku, na-

učit se vyrábět psa z tvaro-
vacích balonků a vyrobit si 
magnetku anebo namalovat 
si psa na obličej. Na kaž-
dého čekaly odměny, a tak 
všichni odcházeli spokoje-
ní a plní krásných dojmů,“ 
hodnotila Lenka Šebestová, 
instruktorka výcviku SKP, 
která připomíná, že ti, kteří 
chtějí vidět výcvik psů čas-
těji a nechtějí čekat celý rok, 
mohou se přijít podívat vždy 
v neděli od 9 hodin.

Dovádivé dopoledne se psy

kují, ale ohrožuje je demen-
ce. Medicína mozku je oproti 
jiným pozadu, řeší se to psy-
chiatricky, léky, ale to není 
to pravé. Máme s tím trochu 
problémy a jde pak o to, jak 

takoví jedinci ovlivňují okolí, 
jakého jsou schopni soužití 
s ostatními, takže někdy mu-
síme spolupracovat i s jinými 
zařízeními,“ řekl Milan No-
vák.  (pp)
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Péče o nevyléčitelně ne-
mocného v poslední fázi 
života je možná i v domá-
cích podmínkách. Díky 
podpůrným organizacím 
na to nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrášek 
umožňuje nevyléčitelně ne-
mocným dospělým i dětem 
umírat v kruhu svých blíz-
kých, doma. Naše služby 
jsou pro pacienty zdarma. 
Ulevujeme pacientům a je-
jich rodinám od potíží, ať 
už fyzických nebo psychic-
kých, které onemocnění 
v závěru života přináší. 
Pracujeme v multidiscipli-
nárním týmu, který posky-
tuje specializovanou palia-
tivní péči. Tým tvoří lékaři, 
sestry, sociální pracovnice, 
fyzioterapeut, psycholog 
a duchovní. Z naší základ-

ny v Ostravě vyjíždíme 
každý den do terénu, tedy 
za pacienty domů. Všichni 
naši pacienti a jejich rodi-
ny mají k dispozici poho-
tovostní číslo, na které se 
dovolají 24 hodin denně. 
Mobilní hospic Ondrášek 
působí i na území vašeho 
města. Nebojte se nás kon-
taktovat.

V současné době MH 
Ondrášek spouští také 
kampaň s názvem DOMA., 
pomocí které chceme říci, 
že je možné strávit posled-
ní chvíle doma a že existují 
služby, které vám pomo-
hou. Kampaň proběhne 
od 9. do 15. října a více in-
formací se dočtete na face-
bookové události „DOMA. 
Týden pro Mobilní hospic 
Ondrášek“.

Kontakty: Mobilní hos-
pic Ondrášek, o.p.s., Gu-
rťjevova 11, Ostrava – Zá-
břeh, tel: 725 409 411. Více 
informací lze najít na www.
mhondrasek.cz nebo na fa-
cebookovém profilu.

Můžeme si dovolit umírat doma?

Díky projektu z Morav-
skoslezského kraje a dalším 
sponzorům mohla Sociální 
asistence Frýdek-Místek 
uskutečnit příměstský tá-
bor pro sociálně znevýhod-
něné děti. Ve dnech 14.–18. 
srpna si dvacet dětí zpes-
třilo prázdniny různými 
aktivitami.

V průběhu týdne jsme 
s dětmi dvakrát navštívi-
li Středisko volného času 

Klíč, kde jsme se věnova-
li kreativním činnostem. 
První den si děti vyrobily 
deníčky, do kterých bě-
hem tábora sbíraly razítka 
za aktivitu. Deníčky si pak 
nechaly na památku, aby si 
do nich mohly zazname-
návat třeba další zážitky 
z prázdnin. Další workshop 
byl o něco náročnější – děti 
si foukacími fixy ozdobily 
látkové tašky. Všechny to 

bavilo a ze svých výrobků 
měli velkou radost.

Děti také prokázaly 
svou fyzickou zdatnost. Při 
olympiádě, kterou pro ně 
nachystal personál frýdec-
kého Medníku, změřily své 
síly v hodu oštěpem, pře-
kážkovém běhu a dalších 
disciplínách. Nakonec byli 
všichni odměněni diplo-
mem a sladkou tečkou.

S dětmi jsme vyrazili 
i na celodenní výlety. Prv-
ním z nich byl výlet do os-
travského Dinoparku, kde 
jsme se dozvěděli něco ze 
života dinosaurů, projeli se 
vláčkem a zhlédli krátký 
film v 3D kině. Zakonče-
ní celého tábora proběhlo 
v Hnojníku na ranči Mon 
Cheri, kde se děti povozily 
na koních a opekly párky.

Celá akce měla úspěch 
a děti i pracovníci už se těší 
na další ročník! 

 Iva Marszalková

Dobrovolnické cent-
rum ADRA provozuje již 
téměř sedm let Sociální 
šatník ve Frýdku-Míst-
ku. V rámci sociálního 
šatníku je nabízena ma-
teriální pomoc osobám 
v hmotné nouzi a osobám 
bez přístřeší. 

Výdej připraveného oble-
čení a obuvi probíhá každé 
pondělí od 9 do 12 hodin. 
Statutární město Frýdek-
-Místek podporuje exis-
tenci sociálního šatníku, 
zároveň přispívá ke zkvalit-

ňování výdeje poskytované 
materiální pomoci.

„Vedením evidence vy-
daného oblečení se sna-
žíme motivovat uživatele 
k dostatečně časté výměně 
oblečení tak, aby byla za-
chována lidská důstojnost, 
zároveň se však snažíme 
zabránit zneužívání mate-
riální pomoci. Spolupra-
cujeme se sociálními pra-
covníky magistrátu města, 
úřadu práce, Slezské diako-
nie. Každý, kdo se dostane 
do složité životní situace, 

nedisponuje dostatečnými 
finančními prostředky, se 
může skrze danou instituci 
obrátit na DC ADRA,“ uvá-
dí Alice Šavrdová, koordi-
nátorka sociálního šatníku.

Od ledna do srpna letoš-
ního roku navštívilo Sociál-
ní šatník ve Frýdku-Místku 
279 klientů během 1049 ná-
vštěv. Celkem bylo v rámci 
sociálního šatníku vydáno 
6860 kusů oblečení a obuvi 
pro dospělé i děti. 

Děkujeme, že s námi 
pomáháte potřebným.

Výpravy za poznáním 
– tak je pojmenovaný pro-
jekt NZDM Klubu Ne-
zbeda. Finance na všech-
ny akce a aktivity tohoto 
projektu jsou hrazeny 
z PPK 2017 (Programu 
prevence kriminality).

Díky těmto dotacím mo-
hou děti a dospívající pozná-
vat místa, která se sice na-
chází v našem regionu, ale 
účastníci je z různých důvo-
dů neznají nebo nemají mož-
nost navštívit. Navíc jsou 
při akci se svými vrstev-
níky, což vede k budování 
a prohlubování vzájemných 
vztahů, rozvoji komunika-
ce a spolupráce. Zároveň se 
zábavnou formou děti učí 

praktickým dovednostem, 
které jsou spojené s cesto-
váním – od přípravy akce, 
až po zhodnocení nových 
poznatků a zkušeností.

V rámci tohoto projektu 
proběhly o těchto prázdni-
nách již tři akce:

- výlet do Muchovic 4. 7. 
2017

- výprava na Lysou horu 
(pro většinu dětí prvový-
stup spojený s pocitem, že 
to zvládly, sběrem borůvek 
a spoustou improvizace 
a legrace)

- návštěva Nového Jičína 
(hra zaměřená na zjišťová-
ní informací a zajímavostí 
o městě, návštěva muzea 
klobouků a interaktivní vý-
stavy Generála Laudona)

Na podzim jsou v plá-
nu různé exkurze (např. 
do Marlenky, divadla Čtyř-
lístek), kulturní a sportovní 
akce.

Všichni ti, kteří se 
do projektu průběžně zapo-
jí, mohou tak získat nejen 
nová poznání o místě, kde 
žijí, ale také o svém regionu. 
Jedná se rovněž o poznává-
ní sebe a svých kamarádů, 
i nových možností a inspi-
rací do vlastního života.  

 Pracovnice 
 Klubu Nezbeda

Rodinná a manželská poradna
ve Frýdku Místku
vás srdečně zve na

Besedu o náhradní rodinné péči, 
která se uskuteční 

v pondělí 9. 10. od 16.00 hodin
v prostorách Rodinné manželské poradny 

ul. F. Čejky 427.
Besedovat s vámi budou odborní pracovníci 

na náhradní rodinnou péči.

V případě zájmu volejte 
558 438 600, 
777 499 635, 

e-mail: fm@cepp.cz

Srdečně vás zveme 
na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční ve stře-
du 11. 10. od 9.00 do 17.00 
hodin v Rodinné a man-
želské poradně na ulici 
F. Čejky 427 ve Frýdku-
-Místku, tel. 558 438 600, 
777 499 635.

Rádi vás seznámíme:
• se svou činností v ob-

lasti manželského, part-
nerského a rodinného 
poradenství i náhradní 
rodinné péče

• zodpovíme vaše pří-
padné dotazy vztahující 
se k naší práci

• poskytneme vám in-
formace o službách a na-
vazujících institucích, se 
kterými spolupracujeme.

Na setkání s vámi se 
těší kolektiv pracovníků 
poradny.

Sociální šatník ADRA již sedm let ve Frýdku-Místku

Výpravy za poznáním

„Tudy z nudy“ se Sociální asistencí
Rodinná a manželská poradna 

zve na Den otevřených dveří
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Reprezentační pauzu 
využil MFK Frýdek-Mís-
tek k přípravnému střet-
nutí s ligovým Baníkem 
Ostrava. V pátečním od-
poledni sice pozlobilo po-
časí, ale přesto si poslední 
prázdninový pracovní 
den přišlo užít mnoho fa-
noušků Lipiny se svými 
rodinami.

Hosté sice začali mírným 
tlakem, ale Mihálka, který 
se postavil do branky místo 
momentální jedničky Buč-
ka, prakticky neohrozili. 
Obrovskou šanci měli domá-
cí ve 20. minutě. Nejdříve se 
dobře uvolnil Grussmann, 
vystřelil, brankář míč jen 
vyrazil před sebe, kde byl 
Fofanah, tomu se pod nohy 
vrhl Šustr a míč se odrazil 
k Varadimu, který z deseti 
metrů trefil břevno! A opět 
zafungovalo nedáš – dosta-
neš. Ve 22. minutě šel Mihá-
lek do souboje se Šašinkou, 
kde byl pozdě a nedůrazně, 
a míč se podařilo frýdecko-

-místeckému odchovanci 
dostat do naší sítě – 0:1. 
Ve 38. minutě přišlo zaslou-
žené vyrovnání. Z pravé 
strany Michal Švrček po-
slal přízemní prudký centr 
do vápna, kde se objevil 
nehlídaný Fofanah a z první 
vypálil nechytatelně k levé 
tyči Šustrovy branky – 1:1.

Do druhého poločasu 
poslal trenér Ostravských 
do hry téměř celou novou 
jedenáctku. Domácí hráči 
začali mít mírnou převahu, 
míč drželi na svých kopač-
kách více než hosté. Trenér 
Venglarčík také začal prů-
běžně prostřídávat hráče 
a hra se odvíjela spíše mezi 
šestnáctkami. V 83. minutě 
přišlo rozuzlení výsledkové 
zápletky. Chvěja si pohrál 
s hostujícími obránci, ti mu 
nakonec míč ukopli, ale jen 
k Ondráčkovi, který z pět-
advaceti metrů z levé stra-
ny hřiště vymetl všechny 
zmoklé pavouky v pravé ši-
benici branky Baníku – 2:1!

Po neúspěšném týdnu 
čekaly na baseballisty 
Frýdku-Místku další dva 
zápasy, s trojnásobným 
mistrem extraligy Tech-
nikou Brno. A tentokrát 
se dočkali i vytoužené 
výhry.

První utkání se odehrá-
lo na stadionu brněnského 
celku v pátek odpoledne 
a bylo ovlivněno počasím. 
S nepříznivými podmínka-
mi si lépe poradili domácí 
hráči, kteří porazili Klasik 
vysoko 10:1. 

Možná i tato výhra stá-
la za překvapením, které 
se odehrálo o den později. 
Klasik totiž na domácím 
hřišti předvedl diametrálně 
odlišný výkon a překvapivě 

zdolal extraligového favo-
rita. Navíc v letošní baráži 
jako vůbec první tým z 1. 
ligy uštědřil porážku ně-
kterému z extraligových 
celků. Velkou měrou se o to 
přičinil nadhazující Ondřej 
Hon, který dostal před-
nost před Venezuelanem 
Avendanem. Hon nakonec 
odházel všech devět směn, 
ve kterých soupeři povolil 
pouze tři doběhy. Naopak 
domácí pálka fungovala 
na výbornou a dokázala 
rozpálit hostujícího Marka 
Bošanského, jinak repre-
zentanta Slovenské republi-
ky. Fanoušci Klasiku se tak 
po konci utkání mohli rado-
vat z jasného vítězství 9:3.

„Na kopci jsem se cítil 
velmi dobře,“ hodnotil své 
pocity Ondřej Hon. „Někdy 
kolem sedmé směny jsem 
začal pociťovat trochu úna-
vu, ale řekl jsem si, že už 
to dotáhnu do konce. Jsem 
rád, že jsme ukončili sérii 
porážek a připomněli si ví-
těznou atmosféru. Budeme 
se chtít toho držet a také 
vyhrát ještě nějaké další 
zápasy.“

Klasik si touto výhrou 
ještě udržel naději na po-
stup do extraligy.

POHÁR FRÝDKU-MÍSTKU 2017: Dne 19.–20. srpna proběhly za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek na přehradě Olešná závody v rychlostní kanoistice. Bojovalo se o pohár 
Frýdku-Místku. V celkovém hodnocení vyhrál oddíl rychlostní kanoistiky TJ Slezan F-M. Frý-
decko-místecký oddíl tak obhájil pohár z loňského roku. Všem závodníkům děkujeme za účast.

PRVNÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA: Valcíři doma podlehli Viktorii Žižkov 0:2, když góly 
padaly už v prvním poločase, který rozhodl o tom, že Frýdek-Místek si s Viktorkou ni-
jak nevylepší nelichotivou bilanci. V předchozích šesti utkáních MFK pouze jedenkrát 
vyhrál, jedenkrát remizoval a hned čtyřikrát prohrál. Ani střílet branky do viktoriánské 
sítě se nám nedařilo. Celkové skóre z těchto vzájemných utkání bylo 4:13 a po posledním 
zápase se ještě zhoršilo.  Foto: Petr Pavelka

V přáteláku líp než v lize
MFK F-M – FC BANÍK OSTRAVA 2:1 (1:1)

První ročník Raškovic-
kého čtvrtmaratónu se dá 
hodnotit jenom kladně. 
Téměř tři stovky účastní-
ků, přijatelné počasí a bez-
problémová organizace. 
Všechno klapalo, jak mělo, 
a tak se u základní školy 
v Raškovicích od půl de-
sáté běhalo. Hned na start 
prvního závodu na 150 m 
se postavilo téměř 70 dětí 
ročníku 2010 a mladších 
a bojovalo od prvního 
do posledního metru. 

Po nich postupně běhaly 
další kategorie. Následova-
lo vyhlášení a ocenění nej-
lepších dětí a nechyběla ani 
tombola. V 11 hodin se po-
tom vydalo na trať čtvrtma-
ratónu 58 mužů a 24 žen. 
Běžce čekaly dva okruhy, 
které v součtu daly 10550 m. 
Kopečky spojené s nárazo-
vým větrem daly celkem za-
brat. Ale odměnou byla pro 
všechny pamětní medaile, 
pro nejlepší potom originál-
ní poháry a ceny. Ani pro 
dospělé nechyběla tombola, 

takže věříme, že z Raškovic 
odjížděli všichni spokojeni.

Slezanští atleti měli 
ke spokojenosti řadu dů-
vodů. Děvčata vyhrála, 
až na nejmladší kategorii 
do 7 let, všechny kategorie. 
Z vítězství a zlaté medaile 
se mohla radovat Gabča 
Petrová, Anna Václavíko-
vá, Anna Cagašová, Klára 
Ningerová a Eliška Kopco-
vá. K tomu holky přidaly 
čtyři stříbrné a pět bron-
zových medailí. Klukům 
se tentokrát dařilo o něco 

méně. Své kategorie vyhrá-
li Ondra Mynarz, Thomas 
Hlavačka a Marek Spilka. 
K tomu však přidali tři stří-
bra a pět bronzů. 

Také mezi dospělými 
byly slezanské barvy vidět. 
Závod žen na trati čtvrtma-
ratónu se stal kořistí Ivety 
Raškové v čase 43:04 mi-
nuty a na druhém místě 
doběhla Veronika Siebel-
tová (44:19). Mezi muži si 
z našich vedl nejlépe Daniel 
Raška, který doběhl druhý 
za 40:14 minuty.

NA STARTU: Modrá trička vévodila.  Foto: Petr Pavelka

Vydařená premiéra v Raškovicích

NADHOZ: Ondřej Hon. 
 Foto: BK Klasik

Trojnásobný mistr extraligy
si odvezl překvapivou prohru
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V hale 6. ZŠ se 9.–10. září 
uskutečnil za podpory Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a Moravskoslez-
ského kraje již 33. ročník 
mezinárodního volejbalo-
vého turnaje starších žaček. 
Prestižního Memoriálu 
Evžena Kučery se zúčast-
nilo 16 kvalitních družstev 
a domácí hráčky přebíraly 
od primátora Michala Po-
buckého a radního Jiřího 
Zaorala bronzové medaile.

Dvoudenní volejbalové 
klání nejlepších mládežnic-
kých týmů v naší republice, 
okořeněné zahraničními cel-
ky, rozhodlo o tom, že zlato 
si z Frýdku-Místku odváží 
pražský Olymp, který ve fi-
nále porazil Lanškroun. Naše 

děvčata po neúspěšném se-
mifinále vybojovala bronz, 
když jasně přehrála polskou 
Dembinu. „Tento výsledek 
na samotném začátku sezony 
je povzbuzující a ukázal nám, 
že holky mají reálnou šanci 
splnit si cíl – postoupit znovu 
mezi šestnáctku nejlepších 
na mistrovství republiky,“ 
hodnotila trenérka Dana 
Górecká, která buduje nový 
tým spolu s Hanou Kurillo-
vou. Blokařka Viki Kurillová 
byla vyhlášena nejlepší hráč-
kou bronzového týmu.

Další pořadí: 5. Svitavy, 
6. Ostrava, 7. Bílovec, 8. Pře-
rov, 9. Prostějov, 10. Žywiec, 
11. Cieszyn, 12. Čadca, 13. 
Žilina, 14. Žiar nad Hronom, 
15. Sokol F-M „B“, ZŠ Praha.

kam za sportem a relaxací
Stolní tenis

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M, z.s. přijímá mladé zájemce 
o stolní tenis ve věku 9–15 let.

Hrajeme:
úterý od 17.00 do 19.00 hodin
pátek od 17.30 do 19.30 hodin

v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka (MHD zastávka 
u Gustlička, vchod boční brankou). 

Kontakt: 774 999 297 
„Okolo Bezručovy vyhlídky“ 

4. ročník – 1. října
V rámci akce Vystup na svůj vrchol vás srdečně zveme 

na setkání příznivců turistiky na Bezručově vyhlídce v Sed-
lištích. Sraz pro rodiny s dětmi do 15 let je v 10 hodin v Lís-
kovci u autobusové zastávky v Hájku. Trasa s atrakcemi pro 
děti povede Hájkem na Bezručovu vyhlídku. Ostatní účast-
níci si zvolí pěší trasy dle vlastního výběru; zájemci o cyklo 
trasu – sraz v 8.30 u Baumaxu na parkovišti. V cíli na Bez-
ručově vyhlídce v době od 11 do 13 h. obdrží účastníci di-
plom, občerstvení zajištěno. K dispozici bude razítko do zá-
znamníku Vystup na svůj vrchol v ceně 10 Kč. Vybraná 
částka je určena na dofinancování Bezručovy chaty na Lysé 
hoře. Přijďte podpořit tuto turistickou akci, určitě nebudete 
litovat. Na setkání s vámi se těší organizátoři – Klub čes-
kých turistů, odbor TJ VP Frýdek-Místek, www.kct-vpfm.
cz. Kontaktní osoba: Marie Michnová, mobil: 737 025 090. 

Gymnasté a gymnastky 
z Frýdku-Místku nasbí-
rali za sezónu TeamGym 
2016/2017 plno nových 
zkušeností a úspěchů. Zú-
častnili se závodů v Třebí-
či, v Trutnově, ve Slavkově 
u Brna, v Praze a v Brně.

TeamGym je soutěž, která 
zahrnuje tři disciplíny. Po-
hybovou skladbu, akrobacii 
(tumbling) a trampolínku. 
Družstvo s nejvyšším počtem 
bodů ze všech tří disciplín se 
stává vítězem soutěže.

Závod v Třebíči byl premi-
érou pro spoustu dětí. Soutě-
že se zúčastnily tři frýdecké 
týmy, nejlépe však dopadla 
děvčata v kategorii Junior I, 

která si vybojovala bronz. 
V listopadu se dívky i chlap-
ci zúčastnili Poháru ČASPV 
v Trutnově, kde závodilo 
přibližně 30 týmů z celé ČR. 
Zde děti zhlédly vyšší úroveň 
závodu a správnou techniku 
prvků a využily toho na re-
publikovém finále ve Slavko-
vě u Brna. Závody ve Slavko-
vě u Brna považují trenérky 
za nejúspěšnější závod sezó-
ny. V každé kategorii bylo 
postaveno frýdecké družstvo. 
Chlapci neměli žádného sou-
peře, ale za povedený výkon 
si domů odváželi zlaté me-
daile. Nejmladší gymnastky 
v kategorii Junior 0 získaly 
2. místo, děvčata v kategorii 

Junior I předběhlo družstvo 
z Plzně a Třebíče, tudíž obsa-
dila bronzové umístění. Nej-
starší děvčata nestačila pouze 
na družstvo z Třebíče a umís-
tila se tak na 2. místě. Do Pra-
hy na Mistrovství České re-
publiky se vydalo družstvo 
chlapců a družstvo dívek. 
V kategorii Junior I závodilo 
15 týmů, dívčí konkurence 
byla vysoká a dívky z Frýd-
ku po nevydařené trampo-
líně skončily na 10. místě. 
Chlapcům se závod vydařil 
a obsadili 2. místo, zúčastnili 
se také červnového Brněn-
ského poháru, kde i stihli 
natrénovat obtížnější akroba-
cii, na medailové umístění to 
však nestačilo.

Děti se za sezónu naučily 
mnoho nových obtížnějších 
prvků a skoků, na kterých teď 
pracují, aby je v další sezóně 
mohli předvést bez chyb. Vel-
ké poděkování patří trenér-
kám, ale také rodičům, kteří 
děti podporují, věnují tomu 
čas a hlavně finance.

Teamgym sezona úspěšně za námi

BRONZOVÉ MEDAILISTKY: Sokolky na domácím turnaji uspěly.  Foto: Petr Pavelka

Memoriál Evžena Kučery

Tak jako na jaře doma 
se Znojmem, tak i v Tábo-
ře v nové sezoně fotbalis-
té MFK před kamerami 
ČT inkasovali tři branky 
a žádnou nevstřelili.

Frýdek-Místek inkaso-
val již v desáté minutě, kdy 
domácí aktivita před naší 
brankou vyústila v rohový 
kop, který domácí zahrá-
li po zemi na Štohanzla 
v šestnáctce, ten jej sklepl 
na volného nabíhajícího Na-
vrátila, jenž z první napálil 
míč k pravé Bučkově tyči 

– 1:0. Tato branka domácí 
uklidnila a bylo jich plné 
hřiště. Ve 34. minutě mohl 
zvýšit pro domácí Musiol, 
ale Tonda Buček mu to ne-
dovolil. Ve 42. minutě to byl 
opět Musiol, ale jeden z na-
šich obránců střelu naštěstí 
srazil na další roh. 

Do druhého poločasu jsme 
opět nevstoupili šťastně. Již 
ve 48. minutě se po centru 
z levé strany parádní ranou 
z voleje trefil pod břevno 
Nešický, který byl opět úplně 
sám před naším brankářem. 
V 75. minutě bylo definitivně 
rozhodnuto. Průnik Štohanz-
la do vápna chtěl zastavit Ma-

těj Biolek, ale bohužel pod-
klouznul a v pádu fauloval. 
Penaltu si postavil Musiol 
a střelou doprostřed branky 
pod břevno překonal Bučka, 
který risknul pravou stranu. 
Trenér Venglarčík po zápase 
po web FNL řekl: „Gratuluji 
domácím k zaslouženému 
vítězství. Náš výkon narušil 
první gól po standardní situ-
aci, s tím se potýkáme delší 
dobu. Druhý gól byl pro nás 
fackou, ze které jsme se již 
nevzpamatovali. Máme pro-
blémy s koncentrací a osobní 
zodpovědností při bránění. 
Hledáme nějaký prostředek, 
jak to zlepšit.“

Před televizními kamerami neumíme
FC Táborsko – MFK F-M 3:0 (1:0)

SKP PEPINO F-M – HBC STRAKONICE 34:23 
(13:13): Nováček extraligy stíhal jen v první půli. 
 Foto: Petr Pavelka
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Hlavní architekt 
města Frýdek-Místek

Zařazení: neúředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 
11 (platový stupeň podle 
délky uznané praxe v sou-
ladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě; možnost postupného 
přiznání osobního příplatku 
dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá

Vedoucí úředník v oblasti 
informačních technologií

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 12 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy 

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

vnitřních věcí 
Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (i zde plato-
vý stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naříze-
ním vlády)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

životního prostředí 
a zemědělství

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 12 (i zde plato-
vý stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naříze-

ním vlády)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá

Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 22. 
9. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města 
Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Více informací o všech 
pozicích na webu města  
www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v říjnu 2017, tzv. „Podzim-
ní úklid“, a to formou při-
stavení velkoobjemových 
kontejnerů. 

V letošním roce na pod-
zim budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 63 
svozových místech, jak je 
uvedeno v harmonogra-
mu níže. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 14 hodin, 
a odváženy budou následu-
jící den mezi 6. až 12. hodi-
nou. Odpad smí být odklá-
dán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská poli-
cie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly kon-
krétních stanovišť a bude 
sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku 

proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kon-
tejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

2. 10. a 16. 10.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

3. 10. a 17. 10.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-
šavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice) – pouze dne 3. 
10.
Frýdek, ul. Jeronýmova 428 
– pouze dne 17. 10.
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

4. 10. a 18. 10.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)

Frýdek, ul. Černá cesta 
2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabin-
ského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

5. 10. a 19. 10.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290 – 
pouze dne 5. 10.
Frýdek, ul. Slunečná 302 – 
pouze dne 19. 10.

9. 10. a 23. 10.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

10. 10. a 24. 10.
Místek, ul. Jiřího Trnky 72 
(u restaurace Morava)
Místek, ul. Dr. Antonína 
Vaculíka 1899 (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 
2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 

na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice) – pouze dne 10. 10.

11. 10. a 25. 10.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 
3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

12. 10. a 26. 10.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby) – pouze 
dne 12. 10.
Skalice 32 (u žampionárny) 
– pouze dne 26. 10.
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)
V době od 6. do 9. 10. 2017 
bude umístěn velkoobje-
mový kontejner také na ul. 
Míru, a to v místě u prádelny 

(poblíž č. p. 1327) a u hřiště 
(za č. p. 1345), a Skalice – 
Kamenec rozcestí (poblíž 
č. p. 399). Kontejnery budou 
umístěny v pátek dne 6. 10. 
do 14.00 hodin a staženy bu-
dou v pondělí 9. 10. mezi 6.  
až 12. hodinou.

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – býva-
lý areál stavebnin BETA, 
ul. Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životní-
ho prostředí a zeměděl-
ství, tel. 558 609 498 nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel.: 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v říjnu 2017 – „Podzimní úklid“
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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. 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 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. 
NP (kancelář)
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 
je součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T. G. 
Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 
m2 (provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č.15/1 zast. plo-
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 327,24 
m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 
m2, I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 
m², I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 
m2, I. NP (prodejna).
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (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. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 

m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bý-
valý sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku 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 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 
m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 
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 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (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 55,4 
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 33,7 
m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 
m2, II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listo-
padu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí 
pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, 
I. NP
podzemní stavba se samostatným účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčko-
va, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyús-
tění podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana 
a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 
m2 (prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

v I. NP objektu č.p. 9, 
ul. Na Blatnici, o výměře 
327,24 m2 (provozovna), 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek.

Žádosti o pronájem s uve-
dením účelu nájmu a s nabí-
zenou výší nájemného za m²/
rok (nabízenou výší nájem-
ného bez DPH) zasílejte 
v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem neby-
tového pro-
storu v ob-
jektu č.p. 9, 
ul. Na Blat-
nici, k. ú. 
F r ý d e k “ , 
na adresu 
M a g i s t r á t 
města Frý-

dek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radnič-
ní 1148, nejpozději do 12. 
října 2017 do 14.00 hodin. 
U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka do 11. října 2017).

Případné dotazy vám 
zodpoví na telefonním čís-
le 558 609 176 Dominika 
Chludová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

V sobotu 4. 11. v Lysův-
kách, Zelinkovicích a Chle-
bovicích a v sobotu 11. 11. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat sběr nebezpeč-
ných a objemných odpadů 
a vysloužilých elektroza-
řízení, které od občanů 
odeberou zdarma pracov-
níci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. 

HARMONOGRAM 
SBĚRU:

Dne 4. 11.
Lysůvky:

k. ú. Místek, ul. Pod Štan-
dlem, bývalý autobazar 
7.30–8.00
ul. Hraniční u č. p. 17 
(u pana Šmída) 8.10–8.40
u hřiště 8.50–9.20

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO 
TRUCK 9.30–10.00

Chlebovice:
ul. Staříčská u č. p. 78 (u pana 
Martínka) 10.10–10.40
bývalý obecní úřad 
10.50–11.20
u transformátoru 
11.30–12.00
myslivna 12.10–12.40

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

Dne 11. 11.
Skalice:

Záhoří – u žampionárny 

7.30–8.00
u kostela 8.10–8.40
u kulturního domu 8.50–9.20
Kamenec rozcestí 9.30–10.00
u lávky na Dobrou 
10.10–10.40
u vrby 10.50–11.20

Lískovec:
u hřiště 12.20–12.50
u kulturního domu 
13.00–13.30
točna Hájek 13.40–14.10

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, pou-
žité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.

Rozbité či rozebrané 
elektrospotřebiče:

Televizory, monitory, obra-
zovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky.

Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení pouze kompletní 

– nerozebrané:
Lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné 
trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, vařiče, myčky nádo-
bí, vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Sběr nebezpečných a objemných 
odpadů a vysloužilých 

elektrozařízení v místních 
částech města Frýdku-Místku

Svoz odpadů o státním svátku 28. 9.
Ve čtvrtek 28. 9. (státní svátek Den české státnosti) 

provede společnost Frýdecká skládka, a.s., v celém měs-
tě Frýdku-Místku svoz komunálních odpadů beze změn.
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Bližší informace k jednot-
livým kroužkům a kurzům 
budou postupně k dispozi-
ci. Prosíme, sledujte webo-
vé stránky www.klicfm.cz, 
na kterých najdete infor-
mace o cenách, termínech 
apod.

VÝTVARKA
Mozaika

Věk: od 9 let
Kreativní kroužek, ve kte-
rém si vyzkoušíte širokou 
škálu rukodělných technik 
a poznáte tradiční i nové ma-
teriály. Věnovat se budeme 
i tradicím a zvyklostem.

Šperkování
Věk: od 10 let
Přijďte a nechejte se uvést 
do šperkařské tvorby. Vy-
robíte si originální šperky 
i drobné ozdoby či dekorace 
do bytu. Seznámíte se s mo-
derními i tradičními tech-
nikami a postupy. Součástí 
kroužku je i náhled do histo-
rie výroby šperků a ukázky 
slavných historických nálezů.

Tvořílek
Věk: 4–7 let
Výtvarný kroužek, zamě-
řený na rozvoj výtvarných 
dovedností, jemné motoriky 
a zručnosti. Poznáme mate-
riál, jako je papír, plast, sklo, 
dřevo i přírodniny. Ty využi-
jeme pro výrobu originálních 
dekorací, ozdob a dárků.

Výtvarníček 
| předškolní děti

Věk: 4–6 let
Výtvarný kroužek pro děti, 
které si rády hrají a tvoří. Děti 
společně se skřítkem Alešem 
proniknou do kouzelného 
světa tvoření.

Výtvarníček | školní děti
Věk: 6–8 let
Výtvarný kroužek zaměřený 
na rozvíjení výtvarných do-
vedností. V průběhu kroužku 
si děti vyzkouší různé techni-
ky výtvarné činnosti. Sezná-
mí se s tradičními i netradič-
ními materiály a postupy.

Paleta | mladší
Věk: 8–11 let
Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 
výtvarným technikám: kres-
bě, malbě a grafice s důrazem 
na získání uměleckých kom-
petencí a rozvoj estetického 
vnímání. Čas bude také vě-
nován dějinám umění a ná-
vštěvě výstavy.

Paleta | starší
Věk: 12–16 let
Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 

výtvarným technikám – 
kresbě, malbě a grafice, s dů-
razem na získání uměleckých 
kompetencí a rozvoj estetic-
kého vnímání. 
Čas bude také věnován dě-
jinám umění a návštěvě vý-
stavy.

Kresba pro dospělé 
| Portrét

Věk: dospělí
Výtvarný kurz pro všechny 
milovníky výtvarného umě-
ní, kteří chtějí proniknout 
do tajů kresby portrétu. Pro 
účast v kurzu není nutná 
žádná předchozí výtvarná 
zkušenost.

Malba pro dospělé
Věk: dospělí
Výtvarný kurz pro všech-
ny milovníky výtvarného 
umění, kteří chtějí pronik-
nout do tajů malby. Pro účast 
v kurzu není nutná žádná 
předchozí výtvarná zkuše-
nost.

Paličkování
Věk: dospělí
Naučíte se základní techniky 
paličkování a dle předloh si 
vyrobíte jednoduché motivy 
touto uměleckou technikou.

Pedig
Věk: dospělí
V tomto kurzu vás čeká ple-
tení z pedigu, získáte znalosti 
z druhů pletení. Vyrábět mů-
žete různé druhy užitkových 
věcí, jako jsou tác, koš, ošat-
ka, truhlík, květník atd. 
Keramika pro předškoláky
Věk: 4–6 let
Oddělení Výtvarka připravilo 
pro předškolní děti kroužek 
Keramika pro předškoláky. 
Děti se v něm seznámí s po-
stupy zpracování keramické 
hlíny, od hnětení až po vý-
zdobu finálního výrobku.
Keramika pro děti | mladší
Věk: 6–10 let
Oddělení Výtvarka připra-
vilo pro školní děti kroužek 
Keramika pro mladší děti. 
V kroužku se děti naučí 
pracovat nebo si prohloubí 
své zkušenosti s keramickou 
hlínou, seznámí se s proce-
sy, které vytváření keramiky 
provází.
Keramika pro děti | starší

Věk: 10–15 let
Oddělení Výtvarka připra-
vilo pro školní děti kroužek 
Keramika pro starší děti. 
V kroužku je kladen důraz 
na individuální přístup vzhle-
dem k úrovni zkušeností dětí 
s keramickou tvorbou.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí
Oddělení Výtvarka připra-

vilo kurz volné tvorby Ke-
ramika pro dospělé. Kurz 
je věnován především volné 
tvorbě účastníků s dopo-
mocí lektora. Účastníci vy-
zkoušejí válení, modelování 
i konečné úpravy. Seznámí 
se podrobněji s jednou tech-
nikou zpracování hlíny. 
Své výrobky si kurzisté 
po konečné úpravě odnesou 
domů. Kurz: 5 lekcí
Keramika | volná tvorba, 

točení na kruhu
Věk: dospělí
Oddělení Výtvarka připravi-
lo kurz volné tvorby a točení 
na kruhu Keramika pro do-
spělé.
Kurzisté se během osmi lekcí 
vystřídají při nácviku točení 
na kruhu a zároveň budou mít 
dostatek prostoru pro vlastní 
keramickou tvorbu – od ná-
vrhu po konečnou úpravu 
výrobku. Lektorka se bude 
individuálně věnovat výuce 
točení a zároveň bude ná-
pomocna ostatním tvořícím 
účastníkům.
Kurz není vhodný pro úplné 
začátečníky.

Ruční šití
Věk: 6–10 let
V kroužku ručního šití se na-
učíte základní druhy stehů. 
Seznámíte se s druhy nití i lá-
tek a jejich využitím. Budeme 
používat jehlu, nůžky i různé 
textilní dekorace. Našimi 
výrobky budou např. voňavý 
polštářek, jehelníček, oděvní 
doplňky, ozdoby do vlasů.

DIVADLO
Divadelní kroužek 

| Bez Tváře 
Věk: 9–11 let | 12–16 let
Mladší, starší
Nauč se všemu podstatnému, 
co patří k divadlu. Budeme 
postupovat krůček po krůčku 
s pomocí metod dramatické 
výchovy k osvojení si základ-
ních divadelních dovedností, 
jako jsou vnímání partnera, 
pohyb v prostoru, předsta-
vivost a fantazie, seznámení 
se s improvizací, rozvoj ko-
munikačních dovedností. Až 
dojdeme k vlastnímu divadel-
nímu představení.
TANEC | DANCE 4 FUN 
D4F | Disco Dance | Mini

Věk: 4–5 let
Taneční kroužek skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky, zaměřený na výuku 
tanečního stylu Disco Dan-
ce. V kroužku se zaměříme 
na ladnost pohybů a koordi-
naci celého těla. Naučíš se, 
jak se svým tělem pracovat. 
Společně se naučíme, že ta-

nec funguje jako prostředek 
komunikace na celém světě.

D4F | Disco Dance 
| Děti mladší

Věk: 6–8 let
Taneční kroužek skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky, zaměřený na výuku 
tanečního stylu Disco Dan-
ce. V kroužku se zaměříme 
na ladnost pohybů a koordi-
naci celého těla. Naučíš se, 
jak se svým tělem pracovat. 
Společně se naučíme, že ta-
nec funguje jako prostředek 
komunikace na celém světě.

D4F | Disco Dance 
| Děti starší

Věk: 9–12 let
Taneční kroužek skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky, zaměřený na výuku 
tanečního stylu Disco Dan-
ce. V kroužku se zaměříme 
na ladnost pohybů a koordi-
naci celého těla. Naučíš se, 
jak se svým tělem pracovat. 
Společně se naučíme, že ta-
nec funguje jako prostředek 
komunikace na celém světě.
D4F | Disco Dance | Junioři
Věk: 13–15 let
Taneční kroužek skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky, zaměřený na výuku 
tanečního stylu Disco Dan-
ce. V kroužku se zaměříme 
na ladnost pohybů a koordi-
naci celého těla. Naučíš se, 
jak se svým tělem pracovat. 
Společně se naučíme, že ta-
nec funguje jako prostředek 
komunikace na celém světě.

D4F | Disco Dance 
pro dospělé

Věk: 20–50 let 
Taneční kroužek skupiny 
Dance 4 Fun pro každého, 
kdo by si rád vylepšil kondi-
ci aerobním pohybem. Pod 
vedením lektora si osvojíte 
základy tanečního stylu Dis-
co Dance. Naučíte se praco-
vat s tempem a zlepšíte svou 
fyzickou kondici. Nahlédnete 
do stylu, který je velice osobi-
tý a elegantní.

D4F | Tancování 
rodičů s dětmi

Věk: 4–6 let | dítě
Taneční kroužek skupiny 
Dance 4 Fun. Pojďte spo-
lečně s námi spojit rodinu, 
legraci a tanec. Vezměte své 
dítě a přijďte si užít spoustu 
zábavy a tance do tanečního 
kroužku pro děti předškolní-
ho věku a jejich rodiče. Vy-
světlíme základy tanečních 
prvků, naučíme se pracovat 
se svým tělem a hudbou a ne-
bude chybět ani zajímavá ta-
neční choreografie.

D4F | Minitanečky 
Věk: 4–6 let
Taneční kroužek pro před-
školní děti se zaměřením 
na koordinaci a ladnost pohy-
bů, práci s hudbou a rytmem.

POHYB
Badminton 

Věk: 10–15 let
Začátečníci, pokročilí
Účastník zvládne základní 
pravidla a herní činnost bad-
mintonu.

Malí sportovci
Věk: 4–7 let
Nejoblíbenější pohybový 
kroužek pro naše malé široko 
daleko. Kroužek, ve kterém 
se děti hravou a zábavnou 
formou seznámí s různými 
druhy sportů, her a cvičení 
a zároveň tak rozvinou své 
pohybové dovednosti a koor-
dinaci celého těla.

Sportíci
Věk: 7–12 let
Kroužek pro děti, které mají 
rády pohyb, zaměřený pře-
devším na cvičení na nářadí 
a míčové a pohybové hry.

Mažoretky
Věk: 7–15 let
Jmenujeme se 4EVER. U nás 
se naučíte základům práce 
s hůlkou a pompomy. Zúčast-
ňujeme se svými vystoupe-
ními na různých kulturních 
akcích, jako jsou plesy, fotba-
lová utkání a sportovní akce 
pro děti. 

Judo a sebeobrana
Věk: 7–15 let
V kroužku vás naučíme brá-
nit se proti napadení, zdo-
konalíme vaši pohyblivost 
a seznámíme vás se zápasem 
judo. Naučíte se správným 
technikám, dozvíte se něco 
o historii juda, názvosloví 
a budete se účastnit soutěží.

Kung–Fu
Věk: 7–15 let
Na našich trénincích si zvý-
šíte svou fyzickou připrave-
nost, naučíte se sebeovládání 
a hlavně se naučíte základům 
bojového umění a sebeobra-
ny.
Pilates a zdravotní cvičení

Věk: dospělí
Slovo Pilates v překladu zna-
mená souznění, souhra, har-
monie. Tato vyvážená me-
toda cvičení dokáže zlepšit 
vaši tělesnou kondici, držení 
těla a pohybovou koordina-
ci. Zlepšuje sílu a flexibilitu, 
ovlivňuje i ty nejhlubší svalo-
vé vrstvy a tvaruje tělo.

Zdravotní cvičení 
s jógovou relaxací

Věk: dospělí
Zdravotní cvičení pro do-
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spělé, které bude obohaceno 
o prvky jógové relaxace.
Zdravotní cvičení s Ivanou
Věk: dospělí
Zdravotní cvičení je speciál-
ně zaměřené cvičení, které 
může sloužit ke zlepšování 
fyzické kondice, redukci nad-
váhy, protažení zkrácených 
svalů, či nácviku správného 
držení těla. Zdravotní cvičení 
je velmi vhodné pro lidi se se-
davým zaměstnáním, bolest-
mi zad, nadváhou, vadným 
držením těla, při poruchách 
koordinace pohybů, nebo pro 
každého, kdo si chce udržet 
dobrou kondici do vysokého 
věku.

Koloušci
Věk: 6–12 let
Turisticky zaměřený oddíl. 
Výlety, soutěže, hry, tábor-
nické dovednosti – uzlování, 
mapové a turistické značky, 
vaření v kotlíku, poznávání 
rostlin a stromů, stanování 
apod.

Turistický oddíl KAM
Věk: 7–13 let
Hrajeme hry na hřišti, v lese, 
na louce, ve městě, tělocvič-
ně, ve vodě i na sněhu. Učíme 
se rozumět mapě, pracovat 
s uzlovačkou, postavit stan, 
rozdělat oheň, luštíme tajem-
né zprávy, pracujeme s buzo-
lou a učíme se signalizovat 
různými způsoby. Pořádáme 
letní stanový tábor a zimní 
tábor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou za je-
den provaz.

NERF kroužek
Věk: 8–15 let
Máš rád pohyb a nerfky? Pak 
je tento kroužek určen právě 
tobě! Naučíš se zde hrát hru 

s názvem Nerfliga a mnoho 
dalších aktivit s nerfkami. 
Také se naučíš správně roz-
cvičovat, protahovat a zlepšíš 
svou fyzickou kondici.

TECHNIKA
Plastikový modelář

Věk: 9–17 let
Pro všechny se zájmem 
o plastikové nelétající mode-
ly, bojovou techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přes-
nosti, trpělivosti a seznámíte 
se s dějinami leteckého prů-
myslu.

Základy elektroniky 
Věk: 10–15 let 
Začátečníci, pokročilí
V kroužku vás seznámíme se 
základy elektroniky. Naučí-
me vás vše potřebné o elek-
tronických součástkách, 
o výrobě plošných spojů a je-
jich osazování součástkami 
a správnému pájení. Budete 
provádět základní měření 
a nastavování elektronic-
kých obvodů. Kroužek bude 
probíhat v odborné učebně 
na Střední škole řemesel 
ve Frýdku-Místku.

Základy programování 
v jazyce C#

Věk: 10–15 let
Základy programování v ja-
zyce C#. Tento jazyk je dnes 
světově užívaným jazykem 
a spolu s jazykem Java se učí 
na všech vysokých školách 
přírodovědného i technické-
ho směru. Zvládnutí základů 
tohoto jazyka je určitě vědo-
mostní přínos a bonus pro 
jeho další studium na střední 
nebo i vyšší škole. Může být 
dobrým začátkem pro žáky 
2. stupně ZŠ pro případné 
rozhodování se pro volbu po-

volání. Profese programátora 
je dnes stále vyhledávána a je 
dobře oceněna.

Legorobotika
Věk: 9–16 let
Za pomoci stavebnice Lego 
Mindstorms budeme rozví-
jet u dětí technické myšlení, 
učit je základům mechaniky, 
seznamovat je se základními 
konstrukcemi strojů, princi-
py mechanismů a se základy 
programování. Budou pra-
covat soustředěně a pláno-
vitě a zpětně vyhodnocovat 
vlastní řešení. Důraz bude 
kladen na týmovou spolu-
práci a schopnost obhájit 
a prezentovat vlastní po-
stupy. Děti budou řešit pro-
blémy metodou týmového 
projektu, při které se budou 
učit spolupracovat v týmu. 
Zúčastníme se soutěže First 
Lego League.

Minikutilové
Věk: 6–9 let
Kroužek pro ty nejmenší ku-
tilské nadšence. Děti se zde 
naučí základním dovednos-
tem v práci se dřevem, jako je 
řezání, broušení a stloukání. 
Kromě radosti z činnosti si 
odnesou i řadu vlastnoručně 
vyrobených hraček a před-
mětů.

Malí kutilové
Věk: 10–12 let
Kroužek pro děti, které rády 
něco vymýšlejí a vyrábějí. 
Naučí se zde pracovat s růz-
nými druhy nářadí, s jehož 
pomocí si vyrobí mnoho 
krásných a užitečných věcí. 
Těšit se mohou například 
na výrobu poličky, autíčka, 
ptačí budky a spoustu dalších 
předmětů.

Kutilové
Věk: 13–15 let
Kroužek pro kutily, kteří se 
chtějí naučit vyrábět věci ze 
dřeva a kovu. Kromě práce 
podle návodu a instrukcí zde 
budou mít možnost převést 
s pomocí lektora své nápady 
do reálné podoby.

ŠACHY A HRY
Šachové kroužky

Věk: 4–18 let
Široká nabídka šachových 
kroužků pro různé věkové 
skupiny a různé výkonnostní 
úrovně.

Klub deskových her
Věk: 7–18 let
U nás si můžeš zahrát mno-
ho netradičních deskových, 
karetních nebo kostkových 
her, od jednoduchých hříček 
až po náročné strategie. Přijď 
si vyzkoušet nové i starší 
hry, přijď se stát slavným 
vojevůdcem, zlatokopem, 
pirátem, osadníkem, králem, 
stavitelem… 

HUDBA
Kytara 

Věk: 7–15 let
Začátečníci, mírně pokročilí, 
pokročilí
V našem kroužku se naučíte 
základům hraní na kytaru 
(akordy, vybrnkávání atd.), 
zahrát a zazpívat písničky 
k táborovým ohňům, ale 
i písně, co se staly hity. Na zá-
věr pak vystoupíme před ro-
diče a ukážeme jim, co jsme 
se naučili. Kurzy budou roz-
děleny.

Ukulele 
Věk: 8–15 let
Účastníci se naučí základům 
hraní na ukulele skupinovou 
formou, zahrát a zazpívat 

jednoduché písničky (např. 
ze zpěvníku „Já, písnička“). 
Skupina je určena pro děti, 
které zatím nemají žádnou 
zkušenost s ukulele…

OSTATNÍ
Klub Amos

Věk: od 14 let
Klub pro všechny, kteří se 
zajímají o práci s dětmi. Vy-
zkoušíte si přípravy akcí pro 
děti a mládež. Získáte zá-
kladní teoretické i praktické 
zkušenosti. Na konci obdrží-
te osvědčení, které lze využít 
jako příloha k přihláškám 
na VŠ.

Rekruti
Věk: 8–15 let
V našem kroužku se naučíte 
základům boje se štíty, luky 
a meči. Naučíte se zbraně 
vyrábět a uslyšíte naučné 
příběhy se života a také se 
dozvíte něco o rytířských 
ctnostech…

Kuchtíci
Věk: 7–12 let
Kroužek pro všechny děti, 
které by rády pronikly do tajů 
kulinářského umění. Budeme 
vařit a péct nejrůznější dobro-
ty, seznamovat se s chutěmi 
a vůněmi pokrmů, se zása-
dami zdravé životosprávy 
a s etiketou stolování.

Změny vyhrazeny
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
aktivit, ze kterých se dozví-
te konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK – telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

16. 9.  DOPOLEDNE 
S TANCEM 

| DANCE 4 FUN
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, 
JAK SE TANČÍ V DANCE 
4 FUN. Zveme všechny děti 
od 6 do 12 let na sobotní do-
polední nejen taneční akci. 
Ukážeme vám základy dyna-
mického a osobitého taneční-
ho stylu Disco Dance, naučí-
me vás taneční choreografii, 
zahrajeme si s vámi sportov-
ní hry a nebude chybět ani 
výtvarná dílnička. S sebou si 
vezměte pohodlné oblečení, 
obuv do tělocvičny a pití. Ro-
diče, přijďte se podívat s va-
šimi dětmi a poznejte osobně 
taneční trenérky Veroniku 
a Lindu. Děti si vyzkoušejí 
tanec a v případě zájmu je 
můžete přihlásit do celoroč-
ního kroužku Disco Dance.
Věk: 6–12 let, Cena: Zdarma

Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin

16. 9. KUTILSKÉ 
DOPOLEDNE 

| DŘEVĚNÝ MEČ
Chceš si vyrobit bezva hrač-
ku? Přijď do Klíče, kde si 
pod vedením lektora vyrobíš 
skvělý dřevěný meč. Budeš 
mít k dispozici veškerý mate-
riál, nářadí a pracovní návod. 
Kromě toho, že si odneseš 
meč, se naučíš řezat, brousit 
a zatloukat hřebíky. A když 
tě to bude bavit, můžeš se při-
hlásit do kutilského kroužku.
Věk: 8–15 let, Cena: Zdarma
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin

22. 9. KERAMICKÁ 
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ | 
VZPOMÍNKA NA LÉTO
Přijďte si zavzpomínat 

na sluncem zalité letní dny 
do keramické dílny. Společně 
si vyrobíme dózu na drobné 
poklady, která vám poslouží 
třeba právě na schraňová-
ní dalších letních pokladů. 
Dózu si vyrobíte s pomocí 
lektora. Dílna je vhodná i pro 
úplné začátečníky.
Věk: dospělí, Cena: 150 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 16.00–19.00 hodin

23. 9. SOBOTA PRO 
PRINCEZNY

Zveme všechny malé sleč-
ny do naší sobotní školy pro 
princezny. Naučit se správ-
nému chování a laskavosti, 
to není jen tak. Chce to čas 
a trpělivost. V naší škole se 
budeme učit také správně 
stolovat. K tomu přidáme hry 
a výtvarnou dílnu. Ukuchtí-
me si něco dobrého na zub. 

Prostě sobota jen pro holky.
Věk: 5–8 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin

30. 9. KERAMICKÁ 
DÍLNA PRO DĚTI 
| LETNÍ KOLÁŽ

Léto je pryč, ale nám to neva-
dí! Přijď si vyrobit letní obrá-
zek z keramické hlíny, který 
ti bude milou připomínkou 
letních zážitků. S sebou si 
přines drobné předměty, 
které jsi v létě nashromáždil 
– mušličky, kamínky, kousky 
látky či jiné drobnosti. Vy-
tvoříš si letní koláž z obtisků, 
kterou si můžeš vyzdobit tře-
ba svůj pokoj a bude ti milou 
připomínkou letních zážitků. 
A když tě to bude bavit, mů-
žeš se přihlásit do keramické-
ho kroužku.
Věk: 7–12 let, Cena: Zdarma

Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin

1. 10. DOPOLEDNE 
S TANCEM 

| ZOOTROPOLIS
Zveme všechny malé taneč-
níky na nedělní dopoledne 
v pohybu. Společně nahléd-
neme do městečka Zootropo-
lis, kde žije spoustu zvířátek. 
Po celé dopoledne procestuje-
me všechny kouty Zootropo-
lisu pomocí tance a her s Judy 
Hopkavou. Nebude chybět 
výtvarná dílnička Lišáka 
Nicka. S sebou si vezmě-
te pohodlné oblečení, obuv 
do tělocvičny a pití. V přípa-
dě zájmu se můžete přihlásit 
do tanečních kroužků. 
Věk: 4–6 let, Cena: Zdarma
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, neděle | 9.00–12.00 hodin

ZÁŘIJOVÉ AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ
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Beskydské informační 
centrum, příspěvková or-
ganizace města, pořádá 
na podzim letošního roku, 
spojeného s připomíná-
ním 750 let Frýdku-Míst-
ku, několik akcí spojených 
s kulturou a historií.

„Frýdek-Místek v prů-
běhu let prodělal spoustu 
změn, ale stále si zachoval 
svůj historický ráz a mnohá 
místa dodnes skrývají svá 
četná tajemství a tajemné 
příběhy. Spolu s průvodcem 
a Beskydským informačním 
centrem se můžete vydat 
v průběhu podzimu na tři ko-
mentované vycházky, které 
budou zaměřeny na textilní 
historii města, sochy a erby 
ve městě či na významné 
osobnosti, které jsou pocho-
vány na místním frýdeckém 
hřbitově,“ láká k záznamům 
akcí do kalendáře ředitelka 
Beskydského informačního 
centra Monika Konvičná.

Poslední zářijový den 
představí historik Petr Juřák 
Frýdek-Místek jako město 
s textilní historií. Odvětví 

jako textilnictví mělo na ar-
chitekturu města velký vliv, 
kdy na tehdy periferních 
částech města byly postupně 
budovány jednotlivé textil-
ní provozy. „U frýdeckého 
nádraží například vznikla 
tzv. tovární čtvrť, kde měli 
své podniky bratři Neu-
mannové, Landsberger či 
Munk, na rozhraní Kolore-
dova a Sviadnova postavil 
továrnu vídeňský podnikatel 
Lemberger, v Místku měli 
své provozy Czajanek, Elzer 
nebo Herliczka,“ vybírá z iti-
neráře Lucie Talavašková, co 
všechno si účastníci připo-
menou v průběhu prohlídky, 
která začne v 9 hodin na mís-
teckém náměstí Svobody. 

O týden později, tj. 7. říj-
na, se pro změnu můžete vy-
dat objevovat sochy a erby, 
které zdobí ulice Frýdku. 
Petr Juřák z Muzea Beskyd 
se tentokrát postará o to, 
abyste některé historické 
skvosty nemíjeli bez po-
všimnutí. Přiblíží, co sochy 
představují, proč jsou umís-
těny právě na tomto místě, 

nebo to, že spousta z nich se 
již na svém původním místě 
nenalézá.  Sraz bude na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku 
znovu od 9 hodin.

„Za poslední podzimní 
prohlídkou se pak vydáme 
v sobotu 14. října na trochu 
netradiční místo, a to kon-
krétně na frýdecký hřbitov. 
Právě zde je pochováno 
několik osobností, které 
zasáhly do kulturního, spo-
lečenského a ekonomického 
života Frýdku a Místku. 
V průběhu prohlídky tak 
navštívíme místa, kde jsou 
tyto osobnosti pohřbeny, 
a rovněž si o nich povyprá-
víme. Sraz bude před hlavní 
branou frýdeckého hřbitova 
v 16 hodin.

„Všechny komentované 
prohlídky se konají za kaž-
dého počasí a jsou zdarma, 
protože jsme v roce výročí 
Frýdku-Místku chtěli našim 
občanům přiblížit historii 
města pomocí fundovaného 
průvodce,“ uzavřel náměs-
tek primátora Karel Deut-
scher.  (pp)

ZESNULÉ OSOBNOSTI: Výtvarnice Eliška Servátková 
odpočívá na hřbitově v Českém Těšíně a město si každo-
ročně připomíná její památku. Na komentované prohlídce 
frýdeckého hřbitova vás čeká vyprávění o dalších osob-
nostech kulturního a společenského života spojených 
s Frýdkem-Místkem.  Foto: Petr Pavelka

Poodhalte roušku tajemství a historie s informačním centrem

Frýdek-Místek má 
ve veřejném prostoru 
od září již dva klavíry, 
které jsou volně přístupné 
muzikantským choutkám 
kolemjdoucích nebo těch, 
kteří jim chtějí prezento-
vat svůj um. Po křížovém 
podchodu v Místku se po-
vedlo klávesový nástroj 
instalovat rovněž ve frý-
decké části města – v pod-
chodu u vlakového nádra-
ží, kde již byl slavnostně 
pokřtěn duem Pokustone.

„KulturaFM se snaží do-
stávat kulturu do ulic, blíže 
lidem, kde si může žít dál 
svým životem. Uvidíme, 
jak se uchytí zrovna v tom-

to prostoru, ale ten je kul-
tivován už jeho umístěním. 
Některé lidi vytrhne z ru-
tiny, protože je překvapí, 
a pokud z něj uslyší nějaké 
tóny, může jim to i zved-
nout náladu. V podchodu 
na nádraží člověk většinou 
spěchá, tak pokud jej to 
přiměje trošku zpomalit, 
tím líp,“ říká náměstek pri-
mátora Pavel Machala.

Jakub Tichý, ředitel 
KulturyFM, potvrzuje, že 
piana na ulici jsou fenomé-
nem posledních let. „Stále 
častěji se objevují na nej-
různějších veřejných pro-
stranstvích a lidé na ně také 
stále častěji hrají. Busking, 

tedy poulič-
ní umění, 
jsme tímto 
po Místku 
r o z š í ř i l i 
i do Frýd-
ku,“ těší 
T i c h é h o 
z městské 
organizace, 
jíž se poda-
řilo sehnat 
vhodný ná-
stroj, který 
je odol-
nější vůči 
n á ro č ný m 

podmínkám, zvláště vlhku 
a změnám teplot. „Těžké 
podmínky venkovního 
provozu zvládnou jedině 
celopancéřová piana, je-
jichž litinový rám zahrnuje 
i prostor ladících kolíků. 
Takové nakonec dostalo 
město k dispozici od pana 
Petera. A tímto bych mu 
chtěl za všechny hráče i po-
sluchače na nádraží ještě 
jednou poděkovat,“ říká 
Jakub Tichý.

Při výběru vhodného 
místa ve Frýdku došlo 
k dohodě s Českými draha-
mi na jeho umístění v pod-
chodu pod kolejištěm frý-
decké železniční stanice, 
který je stejně jako křížový 
podchod frekventovaným 
místem, kterému takové 
oživení přidá na útulnosti 
i zajímavosti.

Klavír z křížového pod-
chodu v Místku byl nedáv-
no opraven, ale už i on je 
na svém místě. KulturaFM 
hlásí, že všechny jeho klap-
ky jsou funkční a tóny ladí. 
Stejně jako ten frýdecký 
je dostupný všem, kteří 
budou mít chuť si zahrát, 
a to každý den od 7 do 22 
hodin. Noční klid je noční 
klid.  (pp)

Druhý veřejný klavír ve Frýdku-Místku 
čeká v podchodu u vlakového nádraží

ZAHRAJTE SI: Nejen zvuky píšťalky mohou 
nyní znít nádražím.  Foto: Petr Pavelka

Přijměte pozvání 
na koncert Společná 
věc, který se uskuteční 
ve Frýdku-Místku 10. říj-
na v Základní umělecké 
škole ve Frýdku-Místku 
od 19 hodin.

Návštěvníci koncertu 
Tomáše Pfeiffera mohou 
prožít výjimečný multi-
mediální projekt spojující 
tajemný historický nástroj 
Vodnářský zvon s unikátní 
velkoplošnou parabolickou 
projekcí. Filmový dopro-
vod – příběh pro jednotli-
vé skladby koncertu – je 
inspirován každodenním 

životem. 
V tónech tohoto tajem-

ného historického nástroje 
lze prožít hloubky rezonan-
ce, která dle dávných mis-
trů kladně působí na po-
sluchačovu bytost i okolní 
prostor. Na závěr koncertu 
se můžete seznámit s Vod-
nářským zvonem zblízka 
a pozorovat krásu jeho vod-
ní hladiny, která při forti- 
ssimech levituje v tisících 
kapičkách nebo vytváří re-
zonanční obrazce. Chcete-
-li zažít jedinečný kulturní 
zážitek, jste srdečně zváni 
na koncert Společná věc.

Koncert Společná věc 2017

V neděli 10. září se usku-
tečnilo slavnostní znovu-
vysvěcení oltáře v kostele 
sv. Martina ve Skalici, 
který prošel náročnými re-
staurátorskými pracemi.

Svatostánek byl v rám-
ci restaurátorského zásahu 
demontován na jednotlivé 
stupně a na základě sondáž-
ního průzkumu a rozhod-
nutí Národního památko-
vého ústavu byly jednotlivé 
sekundární úpravy postupně 
sejmuty na originál a násled-

ně restaurovány. Z architek-
tury byly sejmuty vrstvy 
depozitů, vosků, přemaleb 
a zoxidované úpravy metá-
lem. Bílá úprava byla pro-
čištěna, vytmelena a vyre-
tušována. Odhalené původní 
zlacení bylo doplněno kří-
dou a vyzlaceno plátkovým 
zlatem, obnoveno bylo také 
tapetování a opraveno za-
mykání jednotlivých dvířek.

Po celkové asanaci byl ce-
lek sestaven nazpět do sou-
časné podoby.  (pp)

ZREKONSTRUOVANÝ OLTÁŘ: V kostele sv. Martina 
ve Skalici.  Foto: Petr Pavelka

Rekonstrukce oltáře ve Skalici
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bing, 88 min., vstupné 100 Kč / děti 
do 15 let 80 Kč, pro děti.

Po 25. 9. v 19.00
Obchod na korze

Československo, drama / váleč-
ný, 1965, režie: J. Kadár, E. Klos, 
2D, 12+, dabing, 128 min., vstupné 
110 Kč / 90 Kč členové FK.

Út 26. 9. v 19.00
Svět podle Daliborka a beseda 

s Vítem Klusákem
Česko, dokumentární, 2017, režie: 
Vít Klusák, 2D, přístupný, dabing, 
vstupné 110 Kč / 90 Kč členové FK. 
Za účasti režiséra filmu Víta Klu-
sáka.

St 27. 9. v 10.00
Kráska a zvíře

USA, muzikál / rodinný, 2D, pří-
stupný, dabing, 130 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

St 27. 9. v 17.00
Mimi šéf

USA, animovaný / komedie, 2D, 
přístupný, dabing, vstupné 110 Kč / 
90 Kč děti do 15 let, pro děti.

St 27. 9. v 19.00
Dámská jízda: Axolotl Overkill

Německo, drama, 2D, 2017, režie: 
Helene Hegemann, 15+, titulky, 94 
min., vstupné 100 Kč / 80 Kč dámy.

Čt 28. – Pá 29. 9. v 17.00
Hurvínek a kouzelné muzeum

Česko / Belgie / Rusko, animovaný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti.

Čt 28. – Pá 29. 9. v 19.00
Zahradnictví: Dezertér

Česko / Slovensko, drama, 2D, pří-
stupný, dabing.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz

16. 9. v 9.00 – 13.00, Malenovice
Beskydy objektivem 

aneb foťte jinak, foťte lépe
Minikurz fotografování.
Vstupné: 200 Kč, nutná rezervace 
janovska.dagmar@beskydy-info.cz 
nebo 558 646 888.

23. 9. od 8.30, 
Ostravice, u Opičárny

Lysohorská nej… aneb co jste 
ještě nevěděli

Cena výstupu: 50 Kč/os. 
Nutná rezervace předem – 
603 264 058 nebo info@beskydy-
-info.cz.

23. 9. v 9.00 – 13.00, 
Frýdek, Zámecké náměstí

Frýdek-Místek objektivem 
aneb foťte jinak, foťte lépe

Minikurz fotografování.
Vstupné: 200 Kč, nutná rezervace 
janovska.dagmar@beskydy-info.cz 
nebo 558 646 888.

30. 9. v 9.00 – 12.00, 
Místek, náměstí Svobody
Frýdek-Místek – město 

s textilní historií
Prohlídka města s průvodcem Pe-
trem Juřákem.
Vstupné zdarma.

Po 4. 9. – Pá 29. 9., Národní dům
Veseléto 2017 

Výběr fotografií z letních akcí Kul-
turyFM. Jazz ve městě, Odpoutaná 
scéna, Pivopění a další na fotografi-
ích Josefa Mohyly, Jaroslava Šlach-
ty, Miroslava Holinky a dalších. 

PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Co je v této sezóně nového?
Jednotlivým divadelním skupinám 
jsme dali sdělnější názvy. Kdo si 
předplatí skupinu Silné příběhy, 
dočká se šesti představení o spleti-
tých životních osudech a vždy ak-
tuálních společenských tématech 
a uvidí osobnosti divadelního světa 
jako Simona Stašová, Miroslav Tá-
borský nebo Stanislav Zindulka. 
Představení skupiny Chytré roz-
ptýlení nás s humorem a nadsázkou 
vezmou do nostalgické minulosti 
i trpké reality současnosti, a to pro-
střednictvím hereckých výkonů 
Evy Holubové, Miroslava Etzlera 
nebo Oldřicha Navrátila. Ostrav-
ská divadla jsou letos kompletní 
přehlídkou všech profesionálních 
ostravských divadel. Uvidíme i oce-
něného Marka Cisovského. Skupina 
Zámecké koncerty se nově jmenuje 
Komorní koncerty. Kvůli plánova-
né rekonstrukci zámku se koncerty 
přesouvají do historického sálu ZUŠ 
na Hlavní ulici 11 v Místku. Před-
platné 2017/2018 je volně v prodeji 
do 22. 9. včetně. Prodávají ho vý-
hradně v BIC F≈M.

KURZY ZÁŘÍ 2017
Národní dům pro vás již nyní při-
pravil pestrou nabídku podzimních 
kurzů. Na své si přijdou milovníci 
pohybu, tance, výtvarného umění 
i fotografie. 

POHYBOVÉ KURZY
Orientální tance 
Powerjóga
Zdravotní cvičení s prvky jógy
Cvičení pro zdraví s Pilates
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví

TANEČNÍ KURZY
Taneční pro manželské páry a dvoji-
ce – začátečníci

KREATIVNÍ KURZY
Divadelní improvizace
Arteterapie
Pocitová fotografie bez příručky
Informace a přihlášky na www.
kulturafm.cz nebo na e-mailu filip.
simecek@kulturafm.cz 

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Út 19. 9. v 19.00 

Mlýny 
mimo předplatné, Divadlo Sklep

Volně na motivy hry Václava Havla 
a Karla Bryndy „Život před sebou“. 
Věčný konflikt dobra a zla, pravdy 
a lži, svědomí a morálky v každém 
z nás, a to vše v zeleném, neboť 
tento příběh, viděný monoklem ne-
milosrdného humoru, se odehrává 
v malé vojenské posádce kdesi v Če-
chách, na pozadí tuhé totality konce 
padesátých let. Kultovní představení 
a nejúspěšnější drama divadla Sklep 

všech dob.
VÝSTAVY

Po 4. 9. – Pá 29. 9. 
Více-méně=více

Výstava zahrnuje soubor semest-
rálních prací, včetně bakalářské, 
na téma „Za zavřenýma očima“, 
což je zpracování entoptických fe-
noménů, které vnímáme ve tmě 
jako různé obrazce. Vedle toho bude 
doplněna o různé skici a menší ob-
rázky z celkové tvorby, včetně cesty 
po Peru. Tereza Petrovská studuje 
kresbu na ostravské Fakultě umění. 

KINO
Pá 15. – Ne 17. 9. v 17.00

Emoji ve filmu
USA, animovaný / dobrodružný / 
komedie, 2D, přístupný, dabing, 97 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti.

Ne 17. 9. v 19.00
Americký zabiják

USA, akční / thriller, 2D, 15+, titul-
ky, vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 18. a St 20. 9. v 16.30
Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta

USA, dobrodružný / akční / fantasy / 
komedie, 2D, 12+, dabing, 129 min., 
vstupné 120 Kč.

Po 18. 9. v 19.00
Po bouři

Japonsko, drama, 2D, přístupný, ti-
tulky, 117 min., Filmový klub, pre-
miéra.

St 20. 9. v 10.00
Loupež ve velkém stylu

USA, komedie / krimi, 2D, 12+, ti-
tulky, 96 min., vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

St 20. 9. v 19.00
Hororová středa: To

USA, horor / drama / thriller, 2D, 
15+, titulky, 135 min., vstupné 
120 Kč, Hororová středa.

Čt 21. – Ne 24. 9. v 17.00
LEGO® Ninjago® film

USA, animovaný / akční / kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 97 min., 
vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč, pro děti.

Čt 21. – Pá 22. 9. v 19.00
Kingsman: Zlatý kruh

USA / VB, akční / dobrodružný / 
komedie, 2D, 12+, titulky, premiéra.

Pá 22. 9. v 9.30
Bijásek: 

Mach a Šebestová k tabuli
ČSSR, animovaný/komedie, 2D, 
přístupný, 69 mn., vstupné 20 Kč, 
Bijásek, pro děti.

So 23. 9. v 15.00
Bijásek: Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 
107 min., vstupné 80 Kč / 60 Kč děti 
do 15 let, Bijásek, pro děti.

So 23. 9. v 19.00
Válka o planetu opic

USA, sci-fi / dobrodružný / drama, 
2D, 12+, titulky, 143 min., vstupné 
120 Kč.

Ne 24. 9. v 19.00
Život za život

Francie / Belgie, drama, 2D, 12+, ti-
tulky, 103 min.

Po 25. – Út 26. 9. v 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU
Po 25. 9. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Olgou Lomovou 

Jaká bude pozice Číny v dynamicky 
se proměňujícím globalizovaném 
světě? Jak se proměňuje tradiční 
čínská kultura a co si myslí mladí 
Číňané o domácí politice? O těchto 
i jiných tématech si popovídá mode-
rátor Libor Magdoň se sinoložkou 
Olgou Lomovou.
Prof. PhDr. Olga Lomová, CsC., je 
ředitelkou Ústavu Dálného východu 
FF UK a zároveň vede mezinárodní 
sinologické centrum. Je expertkou 
na čínskou literaturu i historii, věnu-
je se rovněž překladatelské činnosti. 
Vstup zdarma.

FESTIVAL
So 16. 9. 15.00, Farní náměstí

Zažít město jinak 
I letos budou mít občané Frýdku-
-Místku možnost užít si město jako 
slavnost, při které se setkají se svý-
mi sousedy, užijí si kultury a ochut-
nají místní dobroty. Tentokrát vyra-
zíme přímo doprostřed Místku, a to 
na Farní náměstí, i do uličky ústící 
na ulici U Staré pošty.
Pečete domácí dobroty? Hrajete 
na nějaký zajímavý hudební nástroj? 
Provozujete pouliční divadlo? Malu-
jete? Máte neziskovku nebo firmu, 
kterou byste chtěli na akci prezen-
tovat? Fantazii se meze nekladou – 
dejte nám vědět o svých nápadech 
a zapojte se. Vstup zdarma.
Kontakt: linda.hartenbergerova@
kulturafm.cz, 776 516 939.

TANEC
So 16. 9. v 19.00, Národní dům

Tančírna 
První Tančírna letošní sezóny. Při-
jďte si osvěžit taneční kroky kla-
sických tanců a rozloučit se s létem 
do Národního domu. Čeká vás Jana 
Šodková za DJským pultem a ob-
líbený fotokoutek pana Mohyly. 
Přímo na místě se můžete nechat 
ozdobit UV barvami bodypainter-
kou Larou Dorda. Tradičně platí 
dresscode společenský oděv a obuv. 
Další Tančírna bude v pátek 6. 10. 
Vstupné 80 Kč v předprodeji/100 Kč 
na místě.
VÝSTAVY A UMĚLCI V AKCI

Pá 15. 9. – Ne 8. 10.  
textilka na Těšínské ul.

Sousedé 
Výstavu uvádí KulturaFM a 9,99%.
Stylové interiéry bývalé textilní to-
várny na přelomu září a října zaplní 
díla výtvarného sdružení 9,99%. 
Na vernisáži vystoupí kapely Doktor 
Schneberger a München Konflikt. 
Výstava bude v objektu paralelně 
s výstavou připomínající současnost 
a minulost Slezanu. Vstup zdarma.

konec září 
United Colours 750 F≈M vol. 3 

Třetí fáze streetart festivalu United 
Colours, který letos zdobí Frýdek-
-Místek nástěnnými malbami. 
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MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK

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

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

25 LET SENIORGYMNÁZIA
Ohlédnutí za 25 lety činnosti Seni-
orgymnázia v Muzeu Beskyd na fo-
tografiích a vzpomínkových mate-
riálech. Výstava potrvá od 18. září 
do 1. října.

ANTONÍN KROČA
Mistr expresionismu z údolí říčky 
Ondřejnice v srdci Rychaltic po le-
tech vystaví svá díla ve výstavních 
síních Frýdeckého zámku. Výstavou 
zároveň autor oslaví své životní ju-
bileum. Vernisáž ve čtvrtek 21. září 
v 17 hodin, výstava potrvá do 13. 
listopadu.

DĚNÍ V MUZEU:
Mykologická poradna 

Každé pondělí vám s houbařskými 
nálezy poradí Jiří Lederer. 
Botanická a bryologická poradna 
Pokud vás zajímají mechorosty nebo 
planě rostoucí rostliny, máte opět 
možnost přijít do muzea, kde vám 
poradí bryoložka Jana Tkáčiková 
a botanička Petra Juřáková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin na přírodovědném 
úseku Muzea Beskyd Frýdek-Mís-
tek (Langův dům, Hluboká 66), 
do 30. října. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledačka 
je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. 

Pátek 22. září 2017 v 16.30 hodin 
– sraz před budovou nádraží ČD

Pojďte s námi po Frýdku
Další z vycházek, které mapují 
historii města – historie dopravy 
ve městě, bývalý hotel Škrabal, 
Neumannova vila, kde stávaly Ne-
umannovy kasárny, Novákův palác, 
bývalá německá školka a další.

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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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 2017 – leden 2018
(zahájení v týdnu od 18. 9. 2017)
Frýdek – Centrum Jógy v denním 

životě, E. Krásnohorské 2254 
(5. ZŠ)

Pondělí – při bolestech zad a kloubů, 
začátečníci, pokročilí
Úterý – mírně pokročilí, při boles-
tech zad, začátečníci
Středa – mírně pokročilí, začáteč-
níci
Čtvrtek – začátečníci, mírně pokro-
čilí

Místek – Mateřská škola, 
Anenská 656

Středa – začátečníci, mírně pokro-
čilí

Místek – Mateřská škola, 
Svatopluka Čecha 170

Pondělí – mírně pokročilí, začáteč-
níci
Více informací na www.joga.cz/

frydek-mistek/kurzy.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
29. 9. v 19.00 – 23.00

Začínají tradiční 
Taneční večery s Duem ELA.

Vstupné: 70 Kč.
26. 9.

 TANEC NEBO VÍNO
Kurzy společenského tance s ochut-
návkou vína. Začátek v úterý 26. 9. 

začátečníci: 18.45 – 20.00 h.
pokročilí: 20.00 – 21.15 h.

Počet lekcí 9 + závěrečný večírek
Cena kurzu 2 900 Kč / 1 pár

Kurzy jsou určeny pro všechny 
věkové kategorie i manželské páry.

Online přihláška na stránkách 
www.tanecnebovino.cz

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Antonínovo náměstí v Místku 
Yin jóga

Katka Polomská - tel.: 737 976 885
Každou neděli od 3. 9. v 17.30 – 
19.00

Muzikohrátky pro děti 
– ukázková lekce

Vlaďka Gavlasová - tel.: 730 815 782
Každé pondělí v sudý týden, od 11. 
9. v 16.30–17.30

Terapeutická jóga, kurz
Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každé úterý od 12. 9. v 16.30 – 18.30

Ashtanga vinyasa jóga – kurz
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každé úterý od 12. 9. v 18.30 – 20.30

Tai-chi – začátečníci, kurz
Michal Poledník - tel.: 602 374 038
Každou středu od 13. 9. v 17.00 – 
18.15

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová - tel.: 774 319 609
Každý čtvrtek od 7. 9. v 18.40 – 
20.00

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každý čtvrtek od 14. 9. v 16.30 – 
18.30

Yoga wheel – otevřené lekce
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každý čtvrtek od 14. 9. v 8.30 – 
10.00

Oshovy dynamické meditace
Karel Škola - tel. 774 572 195
15. 9. v 18.00 - 19.30

Můžeme měnit rodový kód?
Žanna Školová - tel.: 775 937 857
16. 9. v 9.00 – 15.00

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz.

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
Kurzy a akce na str. 10 a 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 jed-
né 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 
předem telefonicky objednat!

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

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

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

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

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

PODZIMNÍ CYKLUS 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ 

začíná v týdnu od 18. 9. podle aktu-
álního rozvrhu. 
V pondělky 19.30 – 21.00 speciál-
ní kurz TECHNIKY HLADINY 
ALFA, hluboké relaxační techni-
ky, které rovněž spadají do oblasti 
PRATJAHÁRY. 
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filozofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, relaxační techniky, senio-
ři, hathajóga se saunou, cviky zamě-
řené na problémy s páteří aj. a speci-
ální kurz techniky hladiny alfa. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
PRO KVALIFIKACI INSTRUK-

TOR JÓGY II. TŘÍDY – pro 
školní rok 2017–2018.

22.–24. 9. – první seminář, zahájení 
školení.
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CATENA MUSICA

www.catenamusica.cz

Neděle 17. září v 15.30, Farní kostel 
Sv. Jana Křtitele ve Frýdku
Koncert Pěveckého sboru 

Catena musica 
Tato akce se koná v rámci progra-
mu Dny evropského kulturního 

dědictví.

CAMpANA

Campana – Mezinárodní Montes-
sori mateřská škola a Montessori 

centrum
P. Holého 400, Frýdek – Místek

www.skolacampana.cz
info@skolacampana.cz 

tel. 774 161 802
V Montessori centru nabízíme 
vzdělávací aktivity pro rodiče 
a děti ve věku od 18 měsíců do 10 
let. Pro nejmenší děti provozujeme 
Miniškolku a pravidelné aktivity 
a akce pro rodiče s dětmi, pro starší 
děti pak hravé a poznávací zájmové 
kroužky. Činnostmi navazujeme 
na Rozekvítek – Montessori cent-
rum a mateřská škola. 

Naše týdenní nabídka 
pro školní rok 2017/2018

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90 
minut)
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi (60 
minut)
Angličtina pro děti (2x30minut) 
a pro rodiče s dětmi (2x60 minut) 
Španělština pro děti (2x30 minut)
Veselá věda – pro zvídavé děti 
od školky po 1. stupeň ZŠ (60 minut)
Matematika pro zkoumavé děti ze 
školky a z 1. stupně ZŠ (2x60 minut)
Školní klub pro předškoláky (60 
minut)
Keramika pro děti a pro rodiče s dět-
mi od 2 do 4 let (60 minut)
Přijďte se k nám podívat.

OC FrÝDA

DIVADLO pokračuje! 
Od 14.00 hodin loutková 

pohádka v dětském koutku. 
Pro děti od 3 – 9 let.

Uvádí divadlo Loutkový svět.
23. 9., od 14.00 

Strašfuňákova písmenka
7. 10., od 14.00 

Strašfuňákova mňamka
21. 10., od 14.00 

Strašfuňákovo léčení
Více na www.ocfryda.cz

Vážení přátelé, věříme, že si z naše-
ho programu vyberete ten pravý. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás.

Připravujeme:
ARTETERAPIE

– návštěva vlastního nitra, jedno-
denní seminář
TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO BYTÍ 

POHLEDEM JÓGY
– prodloužený víkend
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

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
12. 10. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
25. 9. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 9. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
21. 9. v 15.45 h. cvičení pod vede-

ním Terezy Votýpkové
Od října čtvrtky 15.45 a 16.45 h.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

3. 10., 10. 10., 24. 10. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

3. 10., 10. 10., 24. 10. – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací na  
www.pomadfm.cz

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 

19. 9. Hejbni mozkem
- Vědomostní soutěž.
22. 9. Slet vlaštovek

Od 13. září začíná KONZULTAČNÍ 
DEN – den, určený pro jednotlivce 
nebo skupinu, kteří si předem do-

mluví doučování nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Při-
jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných prostor!

!!!NOVÉ TANEČNÍ KURZY 
NA ROK 2017/18!!!

*ON-LINE REGISTRACE 
ZAHÁJENA*

*DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
20. 9. OD 16.00*

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) – začátečníci, rozvíjení 
motoriky a přirozeného pohybu těla 
formou tance. Hip-hop, house dance 
a další streetové styly.
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) – začáteč-
níci. Hip-hop, house dance a další 
streetové styly. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dance-
point.
HOBBY BALET (6–9 let) – začá-
tečníci, základy baletu, rytmické 
pohybové dovednosti, nácvik cho-
reografie.
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) – začátečníci. Jednot-
livé lekce budou zaměřeny na tech-
niku stylu disco dance, základy 
rotací, skoků a gymnastických vari-
ací. Pro mírně pokročilé a pokročilé 
máme také formy kurzu přípravky 
a taneční skupiny Dancepoint. 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 
i výhodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY – Choreografie 
a krokové variace těchto lekcí jsou 
přizpůsobeny tak, aby se daly tanco-
vat samostatně. Čeká vás směs nád-
herných podmanivých tanců jako 
jive, cha cha, rumba, ale také mam-
bo. Vyučuje oblíbený lektor V. Uher.
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) – Přijďte si zkusit hip-
-hop, house dance a další streetové 
styly. Začít se dá v každém věku! 
Nový a oblíbený kurz nejen pro ro-
diče.
DANCEHALL – Taneční styl plný 
dynamiky, vyzývavosti, ale záro-
veň dá zabrat vaší fyzičce. Z velké 
části čerpá z techniky izolovaných 
pohybů pánve a boků, používá tech-
niku zvanou afroshake. Lektorka se 
vzdělává přímo na Jamajce.
CONTEMPORARY – současný 
tanec, nebo též scénický tanec, kom-
binuje techniku baletu a moderních 
tanečních technik.

ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 

KURZŮM NAJDETE NA
WEBU.

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. 

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20 h.

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

24. 9. v 8.30 – 17.00
Frýdecko-místecký psí den 

Podrobnosti k akcím naleznete 
na www.zoofm.cz

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

29. 9. - No!se w/ Zardonic

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

 

TS a.s. Vás zve na 

    DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  
14. 10. 2017 od 9.00 do 12.00 hodin 

budete mít možnost komentovanými prohlídkami 
v půlhodinových intervalech nahlédnout do 

celého areálu technických služeb ve Frýdku- 
-Místku na ulici 17. listopadu 910, blíže se 

seznámit s jednotlivými činnostmi TS a.s., bude 
Vám předvedena technika a prezentována 

činnost dispečinku.  
Každý návštěvník obdrží drobný reklamní dárek.  

Těšíme se na Vás druhou říjnovou sobotu. 
☺ 

Naše služby pro Vaši pohodu. 

 

Otvíráme velmi žádaný kvalifikační kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky“ o rozsahu 160 hodin s akreditací MŠMT. Kurz se bude konat 

v době od 25. 9. do 23. 11. 2017 v budově Obchodní akademie, 
Palackého 123, ve Frýdku-Místku. 

Součástí ceny kurzu je i státní zkouška z profesní kvalifikace v oboru. 
Zn. Široké uplatnění v praxi, včetně mateřských škol. 
Více na www.vzdelavaci-kurzy.eu, tel.: 732 349 654.

Začínáme pohádkou Princezna koloběžka 1. října.

vždy od 15.00

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA

Nová scéna
VLAST

Začínáme pohádkou Princezna koloběžka 1. října.

vždy od 15.00

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA

Nová scéna
VLAST


