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V návaznosti na roz-
hodnutí zářijového zastu-
pitelstva a dříve uzavřené 
Memorandum o spoluprá-
ci představitelé Statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku a akciové společnosti 
Slezan Holding podepsali 
smlouvy o převodu vybra-
ných nemovitostí do ma-
jetku města, nutných pro 
uskutečnění některých 
jeho záměrů.

„Dnešním dnem Slezan 
a  Statutární  město  Frýdek-
-Místek  uzavřeli  dohody 
o  nabytí  některých  pozem-
ků  a  staveb,  takže  město 
získává  od  Slezanu  objekt 
bývalé  školy,  kde  by  měla 
vzniknout  městská  policie, 
objekt skladů u nádraží ČD 
plus  točnu  autobusů,  po-
zemky  pod  točnou  a  park, 
částečně  také pozemky pro 
skatepark,“ uvedl po podpi-
su  předseda  představenstva 
Slezan Holding a.s. Jiří Ka-
rásek,  který  městu  pogra-

tuloval  k  tomu,  že  se  mu 
otevřou možnosti k dalšímu 
rozvoji  a  k  oživení  dotče-
ných území.
„Uvolňují se nám lokality 

přímo v zastaveném území, 
což je velice žádoucí. Pomů-
že nám to více propojit do-
posud  uzavřené  slezanské 
areály s městem,“ vysvětlo-
vala  již dříve hlavní přínos 
architektka  města  Milada 
Baumannová.
„Pro město je to skutečně 

klíčový moment. Po uzavře-
ném společném Memorandu 
a drobnějších  formách spo-
lupráce  a projektech  se ko-
nečně  podařilo  dotáhnout 
ten první, opravdu význam-
ný krok. Město získává stra-
tegické pozemky. Tím hlav-
ním  je  autobusová  točna 
před  vlakovým  nádražím, 
kde  by  se  měla  přemístit 
autobusová doprava ze sou-
časného  autobusového  ná-
draží,  získáváme  také další 
kapacity  pro  náš  vlastní 

Město získá část slezanských nemovitostí

PODPIS SMLUV: Další stupeň spolupráce města a Slezanu stvrzují primátor Michal 
Pobucký a Jiří Karásek.  Foto: Petr Pavelka

slovo primátora

Vážení občané, 
chtěl bych vás všechny pozvat první listopadovou sobotu 4. 

11. na tradiční mezinárodní silniční běžecký závod Hornická 
desítka, kterou pořádá Statutární město Frýdek-Místek spolu 
s Tělovýchovnou jednotou Slezan Frýdek-Místek.
Město tento závod štědře podporuje, protože věříme pořa-

datelskému týmu okolo Josefa Nejezchleby, který loni zvládl 
obstarat jedinečný sportovní zážitek bezmála třem tisícovkám 
běžců,  což mohu  potvrdit  z  vlastní  zkušenosti. Oceňujeme 
jeho  filozofii  klasického  běžeckého  závodu,  který  nespěje 
ke komerci nebo nějaké bláznivé megashow, ale přesto pro 
Frýdek-Místek představuje  jednu z nejdůležitějších sportov-
ních akcí roku, která nám dělá v republice dobré jméno.
Těší mě, že Hornická desítka  loni poprvé překročila ma-

gickou hranici tisícovky startujících dětí v závodech mládeže, 
a doufám, že na sklonku běžecké sezony, kdy už nemusí být 
počasí ideální, se mladí sportovci na trasách v okolí Národní-
ho domu a přilehlých Smetanových sadů sejdou znovu v po-
dobném počtu. V době závodů bude samozřejmě jako vždy 
uzavřena ulice Palackého, v okolí se projeví nápor na parko-
vací místa, ale důležité je, že tisíce lidí ve Frýdku-Místku zase 
uvidí, že tu umíme „velké věci“.   Michal Pobucký

HORNICKÁ DESÍTKA: Veškeré podrobnosti k jed-
notlivým závodům najdete na www.atletikafm.cz.  
 Foto: Petr Pavelka

dopravní podnik a dopravní 
terminál,”  sdělil  primátor 
města  Frýdku-Místku  Mi-
chal Pobucký.
„Velmi  nás  těší  dořešení 

pozemků  nutných  pro  vý-
stavbu  skateparku  v  areálu 
Slezanu,  protože  místo  pro 
jeho umístění se hledalo ve-
lice složitě... 

 (Pokračování na str. 3)

Před 99 lety vítali občané 
tehdy ještě dvou měst Frýd-
ku a Místku první zprávy 
o rozpadu rakousko-uher-
ské monarchie. Fakt, že se 
blížíme ke stoletému jubi-
leu české státnosti, si připo-

mnělo vedení města u pa-
mátníku T. G. Masaryka.
Historické  okolnosti  pří-

tomným v projevu předestřel 
náměstek  primátora  Pavel 
Machala:  „V Místku  na  ná-
městí  29.  října  1918  vítal 

svobodu  obrovský  zástup 
nadšeného  lidu.  Ze  zástup-
ců  předních  českých  stran 
byl  31.  října  ustaven Národ-
ní  výbor.  Do  čela  místecké 
obce  byl  zvolen  Vincenc 
Procházka,  přední  osobnost 
kulturního  a  společenského 
života.  Téhož  dne  byl  zří-
zen  také Národní  výbor  pro 
magistrátní  město  Frýdek. 
Předsedou byl zvolen místní 
notář  JUDr. Ladislav Pešek. 
Převzetí  moci  ve  Frýdku 
však nebylo jednoduché, ne-
boť německé vedení radnice, 
které bylo u moci nepřetržitě 
od  roku  1884,  nechtělo  vzít 
na  vědomí  vyhlášení  samo-
statného  československého 
státu.  Odstoupení  německé 
správy  si  musel  vynutit  až 
český vojenský oddíl z Těší-
na.“   (Pokračování na str. 3)

99 let od rozpadu monarchie

U POMNÍKU TGM: Zástupci vedení města si připomněli 
Den vzniku samostatného československého státu. 
 Foto: Petr Pavelka
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Farmářské trhy 
na místeckém náměs-
tí, pořádané městem 
ve čtvrtky co čtrnáct dní, 
pokračují i letos v lis-
topadu se zaběhnutým 
scénářem. Po dušičko-
vém zaměření přichází 
zabijačkový kolorit, ale 
16. listopadu se občané 
přece jen kromě advent-
ního zboží mohou těšit 
i na jednu novinku.
Na  trzích,  které  mají 

vymezený čas od 8 hodin, 
nechybí  v  tomto  období 
tradiční  zboží,  od  mléč-
ných  výrobků,  pečiva, 
vajec,  marmelád  nebo 
koření,  přes  sezónní  zele-
ninu,  zejména  brambory, 
mrkev, cibule a česnek, až 
po  rukodělné  výrobky  ze 
dřeva, proutí nebo kerami-
ky. Na zabijačkový termín 
se  městu  podařilo  zajistit 
hned  čtyři  řeznictví  s  na-
bídkou jelit,  jitrnic, ovaru, 
tlačenky,  špeku  a  dalších 
zabijačkových  specialit 
a  uzenářských  výrobků. 
S  chladnějším  počasím 
přibývá  k  obvyklému  sor-
timentu občerstvení i třeba 
svařák, vařonka nebo teplý 
alkoholický  pivní  nápoj  – 
sladinka.
„Další  a  letos  poslední 

farmářské  trhy  se  usku-
teční  16.  listopadu.  Sou-
částí trhů bude i kuchařská 
show  zaměřená  na  pří-
pravu  sladkovodních  ryb. 
Zazní  informace  o  jejich 
skladování,  na  řadu  při-
jdou  i  praktické  ukázky 
porcování rybího masa, ale 

také  jeho přípravy na  růz-
né způsoby, a chybět nebu-
de  ani  ochutnávka,  která 
bude pro veřejnost zdarma. 
Show se uskuteční v rámci 
kampaně  „Ryba  na  talíř“, 
jejímž  cílem  je  zvýšit  po-
vědomí  široké  veřejnos-
ti  o  příznivých  účincích 
konzumace  rybího  masa 
na  naše  zdraví,“  oznámili 

pořadatelé z živnostenské-
ho úřadu, co se jim povedlo 
na závěr letošní farmářské 
šňůry „chytit“.
Ohlasy  na  pořádání 

farmářských  trhů  měs-
tem  jsou  i  letos  příznivé, 
nicméně  stále  se  objevují 
i  hlasy  proti  čtvrtkové-
mu  termínu.  Proto  znovu 
připomínáme,  že  cílem 
města  bylo  a  je  zajistit 
na  trzích  dostatek  prodej-

ců  s  různorodým  zbožím, 
výpěstky  a  rukodělnými 
výrobky.  Farmářské  trhy 
se  již  v  době  rozhodování 
o trzích u nás konaly o ví-
kendech  v  okolních  měs-
tech  a  obcích,  a  navíc  se 
o  víkendech,  zejména  pak 
v  létě  a  na  podzim,  koná 
také  spousta  kulturních 
i  společenských  akcí,  kte-
rých  se  prodejci  účastní. 
Zajistit  tedy  dostatek  pro-
dejců  na  víkendové  trhy 
ve  městě  bylo  prakticky 
nereálné.  „Z  ankety,  kte-
rou  jsme  loni  uspořádali, 
jak  mezi  návštěvníky,  tak 
mezi  prodejci,  vyplynu-
lo,  že  víkend  by  přispěl 
k  velké  redukci  prodej-
ců  a  menší  rozmanitosti 
v sortimentu, což by mělo 
negativní  vliv  na  kvalitu 
našich  trhů.  A  to  nechce-
me. Bohužel nelze vyhovět 
všem  návštěvníkům  nebo 
prodejcům  zároveň,“  sdě-
lila  vedoucí  živnostenské-
ho  úřadu  Yvetta  Králová. 
 (pp)

Zpravodajství

„plníme
programové
prohlášení“

Vítězem voleb do Posla-
necké sněmovny se stalo 
s rekordním náskokem 
hnutí ANO. Rekordní je 
rovněž počet subjektů, 
které se od vzniku samo-
statné České republiky 
do parlamentu dostaly. 
Své poslance mají ANO 
2011, ODS, SPD Tomia 
Okamury, Piráti, KSČM, 
ČSSD, KDU-ČSL, Sta-

rostové a nezávislí a na-
konec i TOP 09, tedy de-
vět stran a hnutí. Volební 
účast celorepublikově či-
nila 60,84 %.
Ve  Frýdku-Místku, 

i  když  to  zezačátku  vypa-
dalo na lepší účast, k urnám 
dorazilo  jen  55,44  procent 
oprávněných voličů,  což  je 
ale téměř totožné číslo jako 
před  čtyřmi  lety.  Dorazi-

li  především  voliči  ANO 
2011,  kteří  v  našem městě 
získali  ještě  o  šest  procent 
více  než  celorepublikově, 
naopak  ODS  oproti  celo-
státním  výsledkům  tratila 
zhruba pět procent. Při vý-
sledcích  z  Frýdku-Místku 
by se do sněmovny dostalo 
jen sedm stran, protože Sta-
rostové a nezávislí a TOP 09 
získali ve městě jen zhruba 
dvě  procenta  hlasů.  Stejně 
jako  celostátně  se  i  u  nás 
prosadily  SPD  a Česká  pi-
rátská  strana,  ačkoliv  nej-
sou  nijak  známy  z  místní 
politiky. O něco  lepší čísla 
než  celorepublikově  měla 
ve  Frýdku-Místku  ČSSD, 
KDU-ČSL a KSČM. 

Setkání s občany
Ve středu 8. 11. v 16.00 proběhne 

v Chlebovících na Fojtství „Setkání s občany“.

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ HOKEJOVÝCH 
REPREZENTACÍ DO 19 LET 

11. 11. 17.00 Česko - Finsko
HALA POLÁRKA

FARMÁŘSKÉ TRHY: V říjnu s dušičkovým zaměřením, 
v listopadu zabijačka a už i ryby a advent.  Foto: Petr Pavelka

Listopadové farmářské trhy přinesou
i show v rámci kampaně Ryba na talíř

U VOLEB: Přes počáteční „návaly“ nakonec k volbám 
ve Frýdku-Místku přišel jen zhruba každý druhý občan 
s volebním právem. Tradiční voliči si nemohli nevšimnout, 
že byly po dlouhých letech pořízeny nové vkusné volební 
zástěny.  Foto: Petr Pavelka

Výsledky parlamentních voleb ve městě

Výsledky ve Frýdku-Místku:
ANO 2011  35,65 %
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)  14,56 %
Česká pirátská strana  10,00 %
Česká str. sociálně demokratická    8,94 %
Komunistická str. Čech a Moravy    8,46 %
Občanská demokratická strana    6,66 %
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.    6,22 %

Stejně jako každým 
rokem v období, kdy 
hřbitovy zažívají jednu 
z největších návštěvností 
v roce, se občané mohou 
spolehnout na to, že v je-
jich blízkosti budou hlíd-
kovat městští strážníci, 
kteří mají za úkol zaměřit 
se zejména na vykradače 
aut a hřbitovní zloděje 
věnců a kytic.
Památka  zesnulých,  kdy 

se hřbitovy  již několik dní 
předem  halí  do  květinové 
výzdoby  a  světel  svíček, 
které tam přinášejí příbuz-
ní zesnulých, připadá na 2. 
listopad,  ale  zvýšený  do-
hled byl stanoven i několik 
dní  před  a  po  tomto  datu. 
Hřbitovy  ve  správě  města 
jsou  v  tomto  období  ote-
vřeny déle, než je obvyklé. 
Až do 5. listopadu je vstup 

bez  omezení  u  hřbitovů 
v Chlebovicích, ve Skalici, 
v  Lysůvkách  a  evangelic-
kého  hřbitova  v  Lískovci, 
do 20 hodin pak  je možný 
vstup na hřbitov ve Frýdku 
a  katolický  hřbitov  v  Lís-
kovci.
Dušičkový  čas  dopro-

vázený  vyšší  návštěvností 
hřbitovů  přináší  zvýšenou 
frekvenci  dopravy,  takže 
se  strážníci  budou  podílet 
i  na  usměrňování  provo-
zu u příjezdu a výjezdu ze 
hřbitovů.  V  souvislosti  se 
zvýšeným pohybem na ve-
řejných  pohřebištích  žádá-
me  občany  o  dodržování 
bezpečnosti  a  zároveň  je 
žádáme,  aby v případě za-
hlédnutí  podezřelých  osob 
kontaktovali městskou  po-
licii na  lince 156 nebo Po-
licii ČR na lince 158.

Strážníci hlídkují u hřbitovů 

F r ý d e c k o - m í s t e č t í 
radní na svém zasedání 
schválili účel veřejné sbír-
ky Vánoční strom, která je 
ve městě již tradicí. Lidé 
každým rokem přispívají 
do kasičky u Vánočního 
stromu na náměstí Svo-
body v Místku na dobrou 
věc. Letošní výtěžek je ur-
čen na nákup invalidních 
vozíků pro klienty Inte-
grovaného centra Žirafa.   
Radní  rozhodli  také 

o  zadání  veřejné  zakázky 
na opravu příjezdových ko-

munikací ke garážím na uli-
ci  Lískovecká  ve  Frýdku. 
Práce  zahrnují  odstranění 
starého  asfaltu  a  pokládku 
nového koberce. Hotovy by 
měly být do poloviny listo-
padu.  Plánuje  se  také  do-
budování chodníku na ulici 
Černá cesta, a to v její spod-
ní  části,  přesněji  v  úseku 
mezi  ulicemi  Na  Výsluní 
a Na Vyhlídce. Rada  proto 
rozhodla o zpracování pro-
jektové  dokumentace  pro 
vydání stavebního povolení 
a provedení stavby.

O čem rozhodovali radní
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 (Pokračování ze str. 1)
...Po  všech  peripetiích 

spojených  s majetkoprávním 
vypořádáním  máme  dnes 
vydáno  pravomocné  územní 
rozhodnutí  a  čekáme  na  vy-
dání  stavebního  povolení. 
V  průběhu  letošního  roku 
chceme  ještě  vyřídit  povo-
lení  kácení  zeleně  a  rovněž 
zahájit  soutěž  na  zhotovi-
tele  skateparku.  Samotná 
realizace  bude  prováděna 
v  závislosti  na  klimatických 
podmínkách, nicméně pokud 
se  nic  nepokazí,  může  být 
skatepark  v  druhé  polovině 
roku  2018  dokončen,“  uve-
dl  náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar  k  nejbližší  investiční 
akci se slezanskými převody 
spojené. 
Po  vypracování  přísluš-

ných  studií  se  město  bude 
snažit  plnohodnotně  začlenit 
do  struktury  města  i  další 
průmyslové areály. O totéž se 
snaží i samotný Slezan, který 
právě realizuje demoliční prá-
ce v areálu bývalé  slezanské 
přádelny,  známé  jako  „03“, 
která byla deset  let bez vyu-
žití, takže přinášela pouze ná-
klady. „Je to území, které má 
necelé  dva  hektary,  a  my  si 
myslíme, že je potřeba ho vy-
užít, a ne, aby v centru města 
strašila  jakási  řízená  ruina 
po textilní výrobě,” vysvětlu-
je za Slezan Holding Jiří Ka-
rásek. Podle něj o konečném 
využití  není  prozatím  roz-
hodnuto, ale čistý a prázdný 
pozemek v centru města bude 
připraven například pro poly-
funkční zástavbu.   (pp) 

Město získá část 
slezanských nemovitostí

 (Pokračování ze str. 1)
Jak proslov z historických 

pramenů připomněl, k pádu 
Habsburků  a  dalších  dvou 
evropských  panovnických 
dynastií  přispěly  politické 
důsledky  1.  světové  války. 
A též  jedna válečná událost 
před 100 lety. Bitva u Zboro-
va 2. července 1917 byla sice 
jen jednou z mnoha bitev 1. 
světové války, ale z pohledu 
vojenského  významu  polo-
žila základy československé 
zahraniční  armády.  Čecho-

slováci  tu  bojovali  s  obrov-
ským  nasazením  v  touze 
zvítězit. Bitvy se zúčastnila 
příští  vojenská  elita  první 
republiky.  „Zákon  o  vzni-
ku  samostatného  českoslo-
venského  státu  potvrdil,  že 
národy  Čechů  a  Slováků 
v  srdci  Evropy  žijí,  že  se 
neztratily ve víru válečných 
událostí a našly odvahu hle-
dat svou vlastní identitu. Ne-
bylo by  to možné bez  tako-
vých  výrazných  osobností, 
k  jakým  patřil  i  zakladatel 

československého  státu  To-
máš  Garrigue  Masaryk,“ 
zaznělo u památníku první-
ho  prezidenta. Vedení měs-
ta  položením  květin  u  jeho 
busty vzdalo hold Preziden-
tu  Osvoboditeli,  především 
jeho  odvaze  bojovat  o  lepší 
budoucnost  Čechů  a  Slová-
ků,  i všem našim předkům, 
kteří se v pohnutých časech 
historie  svými  morálními 
postoji  a  činy  zasloužili 
o  humánnější  a  pokojnější 
budoucnost.   (pp)

99 let od rozpadu monarchie

Okresní soud ve Frýdku-
-Místku začal projednávat 
kauzu údajně levného pro-
deje pozemků na ulici Hor-
ní z roku 2009, takže před 
soudem kromě obviněných 
radních vypovídali jeden 
za druhým také zastupitelé, 
kteří měli v předmětném 
volebním období mandát.
Ti  v  drtivé  většině  shod-

ně  vysvětlovali,  že  prodej 
pozemků  na  katastrálním 
území  Lískovce  za  cenu 
240 Kč/m2 zastavěné plochy 
(190 u nezastavěné) probíhal 
v  souladu  s  tehdy  platnými 
podmínkami  prodeje  nemo-
vitostí  ve  vlastnictví  města, 
které  byly  aktualizovány 
v  jednotlivých  volebních 
obdobích,  s  vědomím  toho, 
že  se  jedná  o  cenu  v  místě 
a  tehdejším  čase  obvyklou, 
i  když  nižší  než  stanovenou 
znalcem,  protože  „radnice 
není  realitní kancelář“  a má 
zájem na rozvoji města.
„Je zajímavé, že sám ozna-

movatel  Radim  Vrbata,  bý-
valý  primátor,  před  soudem 
potvrdil,  že  v  k.ú.  Lískovec 
v  roce  2012  zakoupil  poze-
mek  pro  stavbu  rodinného 
domu za cca 134 Kč za metr. 
Avšak  ve  svém  trestním 
„oznámení“  uvedl,  že  podle 
něho  cena  pozemků  v  k.ú. 
Lískovec  v  roce  2009  měla 
být cca 550 Kč za metr. Jsme 
kriminalizováni a šikanováni 
za uspokojování potřeb obča-
nů, které je zcela v souladu se 
Zákonem o obcích. V daném 
případě nešlo o žádné vybo-
čení ze zaběhlé praxe, nikdy 

se neprodávalo podle znalec-
kých posudků, ty měly pouze 
orientační  charakter.  Byty 
na  ulici Hasičská  i  na mno-
ha  místech  jinde  ve  městě 
se prodávaly za  třetinu ceny 
oproti  znaleckým  posud-
kům, když vznikaly průmys-
lové zóny, nainvestovali jsme 
miliony do inženýrských sítí 
a prodávali je za zlomek ceny 
kvůli  zachování  zaměstna-
nosti ve městě – tak nás kvůli 
tomu  zastřelte,  že  jsme  jed-
nali ve prospěch města a jeho 
občanů,“ zlobil se za účelové 
obvinění  pouhých  osmi  za-
stupitelů, kteří byli v té době 
radními, Miroslav Dokoupil. 
„Rada města dává zastupitel-
stvu  jen doporučení,  ale ne-
může  o  prodeji  nemovitosti 
rozhodnout,“  upozorňovala 
také  někdejší  primátorka 
Eva Richtrová na fakt, že pro 
prodej  bylo  34  z  37  hlasují-
cích zastupitelů, a popisovala 
všechny  úrovně  informo-
vanosti  napříč  politickým 
spektrem, kdy u tohoto bodu 
panovala  všeobecná  shoda, 
ačkoliv jinak se v zastupitel-
stvu jednalo o velice bouřlivé 
období.
Pečlivě  připraven  před 

soud  znovu  přišel  primátor 
Michal  Pobucký,  který  už 
v jednom případě (psychická 
pomoc  při  zahlazování  pře-
stupků)  dokázal  naprostou 
nesmyslnost  účelové  obža-
loby  své  osoby  a  byl  zcela 
zproštěn viny. Přednesl více 
než 120 bodů, které obžalobě 
vytkl  a  následně  zveřejnil. 
Upozornil například na sku-

tečnost, že soukromá společ-
nost  chtěla  od města  v  roce 
2004  předmětné  pozemky 
odkoupit za 70 korun, zastu-
pitelstvo  o  rok  později  sta-
novilo  cenu na 265,  platnou 
po dobu tří let, ale firma ne-
měla za tuto cenu o pozemky 
zájem. „Kdyby cena obvyklá 
v  čase  a  místě  byla  v  roce 
2009  700  korun,  jak  tvrdí 
obžaloba, nebo  i 350 korun, 
jak  tvrdil  jiný  znalecký  po-
sudek, pak by byla tato sou-
kromá  obchodní  společnost 
asi  neskutečně  hloupá,  kdy-
by odmítla  takto údajně vý-
hodný  nákup.  Toto  je  přece 
jasný  důkaz  o  nesmyslnosti 
celé  obžaloby!“  poukazoval 
současný  primátor,  který 
dokázal obhajovat i následné 
vybudování  inženýrských 
sítí.  „Například  v  dnešní 
době  připravujeme  investi-
ci  za  více  než  300  milionů 
korun  na  vybudování  kana-
lizace  v  částech města Ska-
lice, Zelinkovice – Lysůvky 
a  Chlebovice.  Touto  inves-
tiční  činností  všem  majite-
lům  soukromých  pozemků 
v částech města zhodnotíme 
jejich majetek. A  to  je  špat-
ně?  Státní  zástupce  mi  při 

U SOUDU: Státní zástupce obžaloval kvůli prodeji po-
zemků v roce 2009 tehdejší radní, ačkoliv o majetkových 
záležitostech rozhoduje výhradně zastupitelstvo, v němž 
tenkrát ruku pro prodej zvedlo 34 ze 37 přítomných.
  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé vypovídali u soudu

Město Frýdek-Místek 
se svým projektem MHD 
zdarma poutá stále více 
pozornost také v zahraničí. 
Po Žilině projevili zájem 
o informace také starostové 
z Polska, z družebního měs-
ta Bielsko-Biala a okolí.
„Zájem  nás  těší  a  stou-

pá  s  roky,  které  už  máme 
úspěšně za sebou. Jsme prů-
kopníky,  ale  také  už  máme 
zkušenosti  a  data  v  dlouho-
dobějším  horizontu,  která 
dokazují  životaschopnost 
takového  projektu  a  jeho 
konkrétní  přínosy.  Stačí 
připomenout  fakt,  že  počet 

cestujících  stoupl  od  roku 
2010 o 90 procent, když bylo 
v  roce  2010  přepraveno  3,8 
milionu cestujících a  loni už 
MHD  zdarma  využilo  7,2 
milionu  osob.  Někdejší  kri-
tika, že dopravě a životnímu 
prostředí neulevíme, protože 
do  autobusů  nedostaneme 
více  cestujících,  tak  vzala 
za své,“ připomíná náměstek 
primátora Karel Deutscher.
Starosty prezentací prove-

dl Jan Širc, jednatel Doprav-
ního podniku Frýdek-Místek, 
který  polské  delegaci  přiblí-
žil, že projekt dnes zapojením 
dalších  dvaceti  obcí  v  okolí 

Frýdku-Místku slouží zhruba 
sto  tisícům  obyvatel  a  před-
stavuje  zhruba  2,5  milionu 
naježděných kilometrů ročně 
na devatenácti linkách. „Pěti-
na cestujících stále platí jízd-
né. Důležité je, že při zavede-
ní MHD zdarma byla zhruba 
o  pětinu  zvýšena  i  nabídka 
spojů,  takže  každá  lokali-
ta  ve  městě  je  obsluhována 
ve špičce každých 30 minut, 
v  „sedle“  každou  hodinu,“ 
přiblížil  Jan  Širc,  který  sta-
rostům vysvětloval i smíšené 
financování,  kdy  se  kromě 
města  podílí  na  úhradě  také 
zapojené obce a kraj.   (pp)

MHD zdarma zajímá i Poláky

výslechu na tento můj dotaz 
odpověděl, že pokud takovou 
činnost  děláme,  máme  pak 
v daném katastrálním území 
zavést  speciální  daň,  která 
by  nám  finanční  prostřed-
ky  vrátila  zpět  do  rozpočtu 
města.  To  je  ale  již  zásah 
do  politického  rozhodování 
obce,  které  nepřísluší  niko-
mu jinému než zastupitelům 
a občanům ve volbách. Tako-
vé rozhodování určitě nepří-
sluší  státnímu  zástupci,  ani 
policii. Obec má  hospodařit 
se  svým  majetkem,  účelně 
s  ním  nakládat,  a  nikoliv 
každé rozhodnutí zaměřovat 
z  hlediska  jeho  ziskovosti. 
To  by  pak  mohlo  být  trest-

né  i  naše  rozhodnutí,  když 
jsme snížili místní koeficient 
u  daně  z  nemovitostí,  čímž 
jsme  „připravili“  městskou 
pokladnu  o  přibližně  30 
milionů  korun.  Anebo  že 
jsme  osvobodili  od  poplat-
ku za komunální odpad děti 
do tří let. O těchto rozhodnu-
tích se má vést politická de-
bata, a nikoliv trestní řízení. 
Státní  zastupitelství  nemůže 
být tím posledním orgánem, 
který bude definitivně rozho-
dovat,  které  politické  řešení 
či  politické  rozhodnutí  je 
správné  a  které  nikoliv,“  je 
přesvědčen Michal Pobucký. 
Soudní  jednání  dále  pokra-
čuje.  (pp)
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Rynek v Bielsku a pod 
ním místecké náměstí roz-
tančené Mezinárodním 
folklorním festivalem, 
hrad Sulkowských knížat 
s muzeem historie nad le-
teckým snímkem s Frýdec-
kým zámkem s Muzeem 
Beskyd nebo vodní prvky 
v městském parku na pol-
ské straně proti odklízení 
následků povodně u Ost-
ravice u nás. Takové a další 
podobnosti dokázali najít 
autoři výstavy fotografií 
pod názvem Dvojměstí.
Výstava  partnerských 

měst Frýdku-Místku a Biel-
sko-Biale  v  prostorách 
místecké  pobočky  městské 
knihovny potrvá do 15. listo-
padu. „Cílem výstavy je při-
blížit  veřejnosti  zmiňovaná 
partnerská města Euroregio-
nu Beskydy, která, přestože 

jsou  například  počtem oby-
vatel odlišná, mají společnou 
minulost v rámci historické-
ho  Slezska,  mají  ve  svém 
názvu spojovník a jsou roz-
dělena řekou. Obě dvojměstí 
se rovněž nacházejí na odliš-
ných historických územích,“ 
přiblížil na vernisáži  ředitel 
knihovny  Tomáš  Benedikt 
Zbranek.
„Děkuji  členům  Art 

Collegia  Frýdek-Místek 
i  fotožurnalistovi  Lucjuszi 
Cykarskiemu,  jenž  poskytl 
fotografie Bielsko-Biale. Po-
dařilo se je zajímavě posklá-
dat  a  představit  i  s  trochou 
nadsázky  obě  města  skrz 
objektivy profesionálů,“ po-
děkoval  autorům  za  jejich 
počin u příležitosti oslav 750 
let Frýdku-Místku náměstek 
primátora  Pavel  Machala, 
jenž  současně  pochválil 

knihovny na obou stranách, 
že dokážou dlouhodobě spo-
lupracovat  na  různých  pro-
jektech.
„Těší  mě,  že  partnerská 

spolupráce  měst  Frýdku-
-Místku  a  Bielsko-Biale 
je  na  velmi  dobré  úrovni. 
Pevně věřím,  že  kamínkem 
v  této mozaice nejen  zůsta-
nou,  ale  budou  i  úspěšně 
pokračovat, i naše knihovny, 
což se projevilo i v letošním 
roce, a to například konáním 
mezinárodního kola soutěže 
Tvoříme  vlastní  vydava-
telství,  které  se  realizovalo 
ve Frýdku-Místku. Zástupci 
zdejší  knihovny  se  v  uply-
nulých  dnech  zúčastnili 
pro  změnu  festivalu  české 
a slovenské literatury, který 
pořádala  naše  partnerská 
knihovna v Polsku,“ uzavřel 
ředitel Zbranek.  (pp)

Od podzimu 2013 trvá 
tradice Přehlídky hudby, 
tance a zpěvu seniorů, kte-
rou pořádá městská orga-
nizace Svazu důchodců ČR 
ve Frýdku-Místku. Ti se 
nebáli ji letos ve válcoven-
ském kulturním domě pro-
dloužit v pátek 13., protože 
nevěřili, že by tříhodinový 
program mohl špatně do-
padnout.
„I  tentokrát  byl  program 

bohatý.  Zejména  naši  dlou-
holetí  přátelé,  členové  slo-
venské  Jednoty  důchodců 
z  Kysuckého  Nového  Mes-
ta  jej  od  prvního  ročníku 
svými  vystoupeními  velmi 
zpestřují. Letos jsme zahájili 
netradičně. Báseň lidové bás-
nířky  Olgy  Tlučkové  „Frý-
dek-Místek“  připomenula 
všem přítomným, jak je naše 
město  stále  příjemnějším 
místem  k  životu  i  návštěvě. 
Chtěli  jsme  tímto  úvodem 
také připomenout její letošní 
96. narozeniny. Program poté 
pokračoval  vystoupením 

našich  hostů  ze  Slovenska. 
S  elánem  a  ve  svižném  ta-
nečním tempu vyběhly na je-
viště Margarétky. Mile mne 
překvapilo,  že  na můj  dotaz 
do publika, jak přeložit jejich 
název do češtiny, hodně hla-
sů odpovědělo – kopretinky. 
Je dobře, že povědomí souná-
ležitosti  našich  národů  stále 
žije,“ pochvaloval si za pořa-
datele Dalibor Kališ.
Taneční soubor „Čupr hol-

ky,  čupr  kluci“  z  Hlavnice 
u  Opavy  vystoupil  se  špa-
nělským tancem i žertovnou, 
tanečně  pěveckou  pohádkou 
„Broučci“.  Ohlas  nutně mu-
sela mít  i „Kysucká ozvena“ 
a  čtyřčlenná  pěvecká  a  har-
monikářská  skupina  pod 
vedením  Michala  Chabady 
z Námestova na Oravě, která 
znovu  ukázala,  jak  bohatý 
a  živý  je  slovenský  folklór, 
jímž  senioři  žijí.  „Již  roky 
považujeme  za  náš  kme-
nový  ženský  pěvecký  sbor 
Radost.  Vždy  přinese  něco 
nového,  písně  našeho  mládí 

až  po  současnost.  Program 
svými  třemi  vystoupeními 
obohatila ještě další květino-
vá  taneční  skupina  Jiřinky 
z Paskova  i  se svým proslu-
lým  kankánem,“  referoval 
o programu, který podporuje 
i městská společnost Distep, 
Dalibor Kališ.   (pp)

Pozvánka na Den pěstounství
I Statutární město Frýdek-Místek se připojuje k akci 

Moravskoslezského kraje, který pořádá v rámci kam-
paně Dejme dětem rodinu dne 18. listopadu Den pěs-
tounství v Dolní oblasti Vítkovice.
„Den pěstounství je určen nejen pěstounským rodinám, 

které mají nárok na bezplatné vstupy do Velkého i Malého 
světa techniky, ale i ostatním návštěvníkům, kteří mohou 
v tento den využít dvacetiprocentní slevu na vstup a zú-
častnit  se  celého  doprovodného  programu,  kde  nechybí 
například parkourové vystoupení a workshop nebo promí-
tání filmu Nickyho rodina,“ přiblížil náměstek primátora 
Richard Žabka.
Pěstouni ze správního obvodu Magistrátu města Frýd-

ku-Místku si mohou vyzvednout vouchery do 13. listopadu 
v úředních hodinách  (pondělí  a  středa od 8.00 do 17.00, 
čtvrtek od 13.00 do 15.00) v kanceláři č. 338 u Renaty To-
míkové,  Ivy Duží nebo v kanceláři č. 339 u Jany Satinské 
v  místecké  budově  magistrátu  na  ulici  Palackého.  Tyto 
vouchery budou opravňovat pěstouny  s dětmi k bezplat-
nému  vstupu  na  uvedenou  akci.  Případné  dotazy  budou 
zodpovězeny na tel. 558 609 438 nebo na tel. 558 609 669.

VERNISÁŽ: Výstavní prostory v místecké knihovně. 
 Foto: Petr Pavelka

Výstava o dvou dvojměstích

Každou neděli zve 
městská KulturaFM ro-
diče s dětmi za pohádkou 
do Nové scény Vlast. Již 
tradičně zde v říjnu za-
hájili sezonu oblíbených 
Nedělních divadélek. 
A na počátku listopadu se 
mohou malí i velcí diváci 
těšit na představení Čer-
nokněžník a drak v podání 
brněnského divadla Koráb, 
kdy navíc hned po pohádce 
bude následovat Broučkiá-
da v přilehlém parku. 
V  neděli  5.  listopadu  si 

vyhraďte  trochu  více  času 
než  obvykle.  Dynamická 
hudební pohádka začne v 15 
hodin. V netradičně pojatém 
příběhu  dobra  a  zla  uslyší 
návštěvníci  ta  nejznámější 
hudební  díla  od  klasicismu 
až  po  20.  století.  Ale  tento-
krát budete mít příležitost  si 
odpoledne v divadle prodlou-
žit.  Pro  děti  bude  ve  foyer 
Nové scény Vlast od 14 do 17 
hodin  připravena  podzim-
ní  výtvarná  dílnička,  kde 
si  vyrobíte  broučí  figurky 

a jiné drobnosti. „Půl hodin-
ky po představení  vyrazíme 
s dětmi průvodem, za zpěvu 
písniček a v doprovodu velké 
loutky Draka, k altánku v Sa-
dech Bedřicha Smetany. Tam 
broučkům popřejeme dobrou 
noc  a  děti  se  potěší  drob-
nou  sladkostí,“  prozradila 
za  organizátory  Linda  Har-
tenbergerová  z  KulturyFM. 
„Broučkiády  jsme  obvykle 
pořádali  přímo  v  prostorách 
Národního domu. Letos jsme 
se  rozhodli  pro  novinku. 
Po  pohádce  půjdeme  uspat 
broučky  přímo  do  přírody. 
Děti  si  s  sebou  mohou  vzít 
lampióny  nebo  lucerničky, 
ať  mohou  broučkům  svítit 

na cestu,“ doplnil ředitel Kul-
turyFM Jakub Tichý.

Další Nedělní divadélka:
Ne 19. 11. v 15.00 
O Budulínkovi 
Divadlo Kapsa 
Karlovy Vary

Co vymysleli dědeček 
s babičkou, aby zachránili 
Budulínka z liščí nory? 

Vstupné 60 Kč.
Ne 26. 11. v 15.00 

Čert Hudrián 
Divadlo Silesia

Pohádka o čertu, který 
propadl v pekelné škole, ale 
přesto dostal důležitý čertí 
úkol. Příběh pro malé i velké 
s písničkami a humorem.

Vstupné 60 Kč.

Přijďte s dětmi uložit broučky 
hned po Nedělním divadélku

KYSUCKÁ OZVENA: Harmonika nikdy nezklame. 
 Foto: Petr Pavelka

Přehlídka hudby, tance a zpěvu seniorů
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Již tradičně se koncem 
září, pod taktovkou Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek, odboru sociálních 
služeb, uskutečnilo pás-
mo preventivních aktivit. 
Tato akce nazvaná Záření 
byla primárně zaměřena 
na prevenci a osvětu v ob-
lasti zdravého životního 
stylu a dopravní bezpeč-
nosti. Preventivní aktivity 
byly zacíleny především 
na mladší generaci a pro-
gramové náplně se profe-
sionálně zhostily subjekty, 
které v lokalitě ul. Míru 
nabízejí sociální služby 
a doplňující aktivity.
Akce  byla  zahájena  ex-

hibičním  fotbalovým  zápa-
sem mezi fotbalovou třídou 
5.  základní  školy  a  hochy 
z  ulice  Míru,  kteří  před-
vedli,  že  pílí  a  talentem  se 
mohou  se  ctí  utkat  s  téměř 
profesionálně  školenými 
fotbalisty.  Celý  zápas  se 
nesl v duchu fair-play.
Oddělení sociální preven-

ce  Magistrátu  města  Frýd-
ku-Místku  připravilo  kva-
litní  zázemí  pro  organizace 
působící  v  lokalitě.  Každý 
měl vytýčený čas pro vlast-
ní  prezentaci  a  specifickou 
formou  vycházející  ze  za-
měření organizace se snažil 
zaujmout účastníky akce.
Aktivní  účastníci  akce 

si  mohli  vyzkoušet  přípra-
vu  zdravé  svačiny,  trénink 
boxu nebo se zábavnou for-
mou  dozvědět,  jak  se  třídí 
odpad,  zazávodit  si  na  ko-
loběžkách  a  souběžně  se 
dozvědět o bezpečnosti sil-
ničního  provozu.  Zejména 
u menších dětí se s velkým 
zájmem setkala aktivita ma-
lování na obličej.
Preventivní  akce  Záření 

se  aktivně  zúčastnili:  Te-
rénní  pracovníci  –  Magis-
trát  města  Frýdku-Místku, 
Rebel  –  Charita  Frýdek-
-Místek, Pramínek – Chari-
ta  Frýdek-Místek,  asistenti 
prevence  kriminality,  Níz-
koprahový klub Prostor.

Preventivní aktivity – ZÁŘENÍ 2017

Dvakrát ročně pořádá 
středisko Slezské dia-
konie SÁRA akci Mini-
jarmark. Také ve středu 
dne 8. listopadu otevřeme 
středisko pro zájemce 
a lidi z okolí.
Středisko  Slezské  diako-

nie  SÁRA  Frýdek-Místek 
poskytuje maminkám s dět-
mi a ženám v tíživé sociální 
situaci přístřeší a pomoc při 
návratu do běžného života. 
Celková  kapacita  našeho 
zařízení je 32 lůžek.
Dne 8. listopadu proběh-

ne od 13 do 18 hodin v pro-
storách  střediska  SÁRA 
F-M  na  ulici  Bruzovská  č. 
328  Minijarmark  na  téma 
„Zdraví“. Vstup  je zdarma. 
Zveme  všechny  občany, 
kteří  si  chtějí  prohlédnout 
středisko  nebo  si  zakoupit 
výrobky  našich  klientek 
za symbolickou cenu.
Pro děti  je připraven do-

provodný  program.  Tvoři-
vé  vyrábění,  hry  a  soutěže 
za  doprovodu  veselého 
zdravotního  klauna,  který 
bude  rozdávat  zvířátka  vy-
tvořená  z  balónků.  Přijede 
také  sanitní  vůz,  do  které-
ho  bude  moci  návštěvník 
vstoupit a seznámit se s jeho 
vnitřním  vybavením.  Díky 
Českému  červenému  kříži 
se mohou návštěvníci naučit 
poskytnout  první  pomoc, 
správně  resuscitovat  nebo 
si změřit krevní  tlak. Akce 
bude  ukončena  výrobou 
lampionů a uložením vyro-
bených broučků z přírodnin 
k zimnímu spánku.
Přijďte  s  námi  bořit  ba-

riéry mezi lidmi a podpořit 
svou účastí  ženy a mamin-
ky s dětmi, které i díky vaší 
návštěvě  poznají,  že  o  ně 
má společnost zájem a fandí 
jim.   Radka Fürstová, 
 vedoucí střediska SÁRA

Minijarmark Slezské diakonie

K o l i k 
je vlastně 
d u š e v n ě 

nemocných? Více, než si 
myslíte. Podle některých 
tvrzení má až 80 % po-
pulace nějaké problémy 
v oblasti duševního zdra-
ví. Ať už jde o neurózy, fo-
bie, kompulze, deprese… 
Komukoliv z nás se může 
stát, že ho začne „bolet“ 
duše. 
Nemoc  přináší  do  ži-

vota  i  spoustu  „vedlejších 
účinků“,  může  znamenat 
ohrožení  našeho  fungování 
v rodině, v práci, ve společ-
nosti, ohrožení našeho byd-
lení,  finanční  situace  atd. 
S některými problémy nám 

může pomoci sociální služ-
ba. Jednou z nich je ZOOM, 
služba Charity Frýdek-Mís-
tek, určená pro osoby s du-
ševním onemocněním.
ZOOM  znamená  „při-

blížení“ a služba ZOOM se 
snaží být  co nejblíže  svým 
klientům. Ať  už  symbolic-
ky, nebo ve skutečnosti, ne-
boť naše služba má i terénní 
formu,  chodíme  za  lidmi 
domů nebo tam, kde potře-
bují. Služba je bezplatná.
Pomáháme  svým  kli-

entům  třeba  hledat  vhod-
né  bydlení,  práci,  požádat 
o  sociální  dávky;  doprová-
zíme je na úřady, k lékaři... 
Učíme  je  vařit,  hospodařit 
s penězi, starat se o domác-

nost nebo o děti; radíme, jak 
na dluhy, společně vytváří-
me náplň volného času a re-
žim  dne.  Hovoříme  s  nimi 
o  jejich  nelehké  situaci, 
o  tom,  co  jim  onemocnění 
do  života  přináší;  poskytu-
jeme jim informace k jejich 
základním  právům  a  náro-
kům.  Trénujeme  ovládání 
počítače,  mobilu.  Snažíme 
se  klienty  motivovat,  po-
vzbudit, ujistit je, že nemusí 
být na řešení svých problé-
mů sami.
Na  přání  naší  klientky 

bychom  rády  zveřejnily 
její  děkovná  slova,  která 
jsou  pro  nás  povzbuzením 
do další práce. 

 Pracovnice ZOOMu

ZOOMu se dostala slova díků

Pracovnice ZOOMu Janička a Dominika mi velmi 
pomohly. Služeb ZOOMu jsem využívala v průběhu 
několika let, vždy, když mi bylo zle nebo bylo třeba 
něco řešit. Naše poslední spolupráce se týkala mého 
strachu. Po tom, co mě ve městě napadl nějaký pán, 
jsem se bála chodit sama. Pracovnice ZOOMu mě 
doprovázely a situaci jsme spolu probíraly. Postup-
ně jsem zase získala jistotu a začala chodit i sama. 
Minulý víkend jsem s manželem byla na Pustevnách 
a moc jsem si to užila. Touto cestou bych ráda pra-
covnicím poděkovala.

Ráda bych také poděkovala za podporu Dennímu 
centru Maják, pracovnicím Janičce, Olince, Terezce, 
Alence a Martičce, Vlastíkovi. A všem, se kterými 
jsem se tam setkávala, Radušce, Danušce, Janičce, 
Pavlíkovi, Milánkovi, Zdeničce. Všechny je zdravím. 

 Marie

Prohlédnout si prostory 
rehabilitačního odděle-
ní a vyzkoušet si některé 
procedury přišlo v pon-
dělí 16. října do frýdecké 
nemocnice téměř 50 lidí. 
Největší zájem byl o pa-
rafínové zábaly a vířivku 
horních končetin.
„Den  otevřených  dveří 

pro veřejnost jsme na našem 

oddělení připravili poprvé,“ 
řekla  primářka  rehabilitač-
ního  oddělení  frýdecko-
-místecké nemocnice Šárka 
Stýskalová. „Návštěvníci si 
mohli  vyzkoušet  také  ně-
které  z  lokálních  procedur, 
například  tepelné  zábaly, 
elektroléčbu nebo působení 
vířivé vany. Kromě ukázky 
tělocvičny a kardiorehabili-

tačního programu bylo také 
připraveno  měření  krevní-
ho  tlaku,“ dodala primářka 
Stýskalová.
Personál  rehabilitačního 

oddělení  připravil  v  pro-
storách  elektroléčby  a  vo-
doléčby bloku A prohlídku 
vodoléčebného  traktu  a  tě-
locvičny  kardioprogramu, 
v  budově  L  si  návštěvníci 
mohli prohlédnout nejen fy-
zioterapeutickou  a  ergote-
rapeutickou  ambulanci,  ale 
rovněž pracovny sester a lé-
kařů. „Někteří si vyzkoušeli 
také cvičební pomůcky, kte-
ré se používají při fyziotera-
pii, a v dětské tělocvičně si 
za doprovodu maminky za-
cvičila malá Viktorie Ková-
čová s bratrancem Lukášem 
Lackem,“  uzavřela  tisková 
mluvčí  nemocnice  Jolana 
Filipová.

Na dni otevřených dveří nemocnice
si návštěvníci mohli také zacvičit



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

BEZ BRANEK: Fotbalisté MFK Frýdek-Místek v do-
mácím zápase s exligovým Hradcem Králové uhráli 
bezgólovou remízu, následně prohráli ve Varnsdorfu 
1:0.  Foto: Petr Pavelka

Dlouho to vypadalo, 
že zápas Frýdku-Místku 
s Přerovem bude o jed-
nom gólu. Ten vstřelil 
v první třetině Vít Chris-
tov a těsný náskok Rysům 
držel až do třetí třetiny. 
Pět minut před koncem 
však z přesilovky vyrov-
nal Pala a ve vzduchu 
viselo prodloužení. Na to 
ale nakonec díky skvělé-
mu závěru domácích ho-
kejistů nedošlo. O necelou 
minutu po vyrovnání to-
tiž vedení Frýdku-Míst-
ku vrátil Marián Adámek 
a gólem do prázdné brá-
ny pak stanovil konečné 
skóre 3:1 Lukáš Kaukič.
První  třetina  zápasu na-

bídla  vyrovnanou  partii. 
Skóre  zápasu  otevřeli  do-
mácí  hráči  na  hraně  šesté 
minuty. Antonín  Pechanec 
dokázal  vybojovat  útočné 

pásmo.  Poté  nahodil  puk 
na branku a několik hráčů 
před  brankářem  tečova-
lo  puk.  Jako  poslední  se 
k  puku  dostal  Vít  Chris-
tov, kterému stačilo  jenom 
nastavit  hokejku.  Brankář 
Klimeš  už  nedokázal  rea-
govat.  V  dalším  průběhu 
řinčely  tyče  na  obou  stra-
nách  a  poslední  dvaceti-
minutovku  hosté  řádně 
zdramatizovali.  Radomír 
Pala  v  padesáté  šesté  mi-
nutě vrátil svůj tým zpátky 
do  boje  o  tři  body,  když 
propálil  naprosto  všechno, 
co mu stálo v cestě. Domá-
cí ale dokázali odpovědět.
Marek  Malík:  „Bojovné 

utkání, které je s Přerovem 
vždycky.  Tvrdý  zápas,  če-
kali  jsme,  že  to  tak  bude. 
Jsme  s  výsledkem  spoko-
jeni, i s předvedenou hrou, 
která  byla  chvílemi  spíše 

Mladší žáci Pepino SKP 
Frýdek-Místek se ve dnech 
19.–22. září zúčastnili me-
zinárodních her zemí Vi-
segradské čtyřky v Polsku. 
Toto sportovní setkání 
hostilo městečko Wegier-
ska Górka, které všem 
sportovcům, kteří repre-
zentovali své sportovní 
školy a města, připravilo 
skvělé podmínky.
Po  úvodním  dni,  kdy 

proběhlo  v  hale  slavnostní 
zahájení,  se ve  středu utka-
li  mladší  žáci  Pepino  SKP 
F-M  s  týmem  Slovenska, 
který  i  přes  malé  rezervy 
v  taktice  dokázali  porazit 
vysoko  22:2.  Následující 
den poměřili své kvality há-
zenkáři ve večerním utkání 
s  domácím  týmem  Polska. 
První půle byla velmi vyrov-
naná, ale díky disciplinova-
né hře hrála po zápase opět 

česká  hymna  a  naše  barvy 
si  za  výhru  27:16  připsaly 
do  tabulky  další  dva  body. 
Po  tomto  skvělém  výkonu 
nás  čekalo  poslední  utkání 
s  házenkáři  z  Maďarska, 
ve kterém jsme již potvrdili 
naši  skvělou  formu  během 
celého turnaje a vyhráli jsme 
jednoznačně 26:11.
Na  závěrečném  ceremo-

niálu  všichni  hráči  převza-
li  za  první  místo  s  plným 
počtem  bodů  zlaté  medaile 
a sportovní halou naposledy 
zazněla  česká  hymna.  Vel-
kým  úspěchem  bylo  i  vy-
hlášení  nejlepšího  střelce. 
Toto  ocenění  převzal  hráč 
Pepino  SKP  Frýdek-Místek 
Sebastián  Halas.  Tímto  na-
šim  zlatým  „orlíkům“  moc 
děkujeme za  skvělou  repre-
zentaci,  nejen  sportovního 
klubu  Pepino  SKP  Frýdek-
-Místek, ale i našeho města, 

a  přejeme  mnoho  dalších 
úspěchů.
Sestava:  Kresta  Filip, 

Halas  Sebastian,  Škopek 
Adam,  Kresta  Matěj,  Ma-
tula  Josef,  Ručka  Lukáš, 
Valo  Filip,  Sanitrák  Lukáš, 
Jašúrek  Adam,  Srník  On-
dřej, Surovec Vojtěch, Frkal 
Matěj. Trenér Rajnoha Zde-
něk, vedoucí mužstva Srník 
Zdeněk.

NA ŠPICI WSM LIGY: Naši hokejisté přeskočili po výhře Přerov a dostali se dokonce 
na třetí příčku.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté jsou v tabulce vysoko
HC F-M – HC ZUBR Přerov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

PŘIJETÍ NA RADNICI: Mladým házenkářům za repre-
zentaci města poděkoval náměstek primátora Pavel Ma-
chala.  Foto: Petr Pavelka

Mladí házenkáři reprezentovali město

Už osmým rokem se 
v našem městě bude ko-
nat v sobotu 11. listopadu 
v tělocvičně na 6. ZŠ od 10 
hodin „Slavnost bojových 
umění“, kde jednotlivé 
sportovní kluby našeho 
regionu předvedou ukáz-
ky svých bojových stylů.
Na letošní slavnosti uvi-

díte ukázky bojových spor-
tů  AIKIDO,  TAEKWON-
-DO  ITF,  TAEKWONDO 
WTF,  BRAZILSKÉ  JIU-

-JITSU, MMA, KARATE, 
KRAV  MAGA,  KENDÓ, 
KICKBOX,  KUNG-FU, 
MUAY  THAI.  Srdečně 
tímto  zveme  na  tuto  akci 
širokou  veřejnost  a  všech-
ny zájemce o bojová umě-
ní.
Bojová umění nabízí, ze-

jména v dnešní době, zají-
mavou  alternativu  využití 
volného času dětí, mládeže 
a  dospělých  formou aktiv-
ního odpočinku. Umožňují 

zvýšit nejen  fyzickou prů-
pravu, ale  i systém zejmé-
na  morálních  zásad,  které 
provází  cvičence  následně 
celý život. Na  slavnosti  se 
budou prezentovat převáž-
ně  oddíly  z  Frýdku-Míst-
ku a okolí, proto tato akce 
může být zajímavá pro děti 
i jejich rodiče, kteří při po-
rovnání různých stylů mo-
hou  posoudit,  jaký  sport 
bude jim nebo jejich dětem 
nejlépe vyhovovat.

8. ročník Slavnosti bojových umění

bojová  než  hokejová.  Ale 
bohužel  jsme  v  takové  se-
stavě, jaké jsme. Kluci nám 
naskakují  kvůli  zranění 
nebo  povolání  do A  týmu. 
Jsme rádi, že se té nečeka-
né  role  zhostí,  tak  jako  se 
toho  zhostili  dnes,  a  jsme 
rádi za ty tři body.“
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VYROVNANÁ BITVA: Frýdek-Místek zdolal lídra sou-
těže Karlovy Vary v prodloužení 1:0.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalový klub TJ So-
kol Frýdek-Místek vznikl 
v roce 1991 po obnovení 
Tělocvičné jednoty Sokol 
Frýdek-Místek, z původní-
ho klubu TJ Slezan. V se-
zóně 2000/2001 vybojovaly 
sokolky extraligu v baráži 
přes TJ Tatran Střešovice, 
kde hrají dosud. Sezonu za-
hájily dvěma různými jed-
noznačnými výsledky.
Sokolky  nejprve  jasně 

přehrály Fénix, doma ale ne-
získaly  ani  set proti Liberci. 
Až další zápasy tedy ukážou, 
jestli v nové sezoně mají šanci 
navázat na největší  úspěchy, 
které se dostavily v sezónách 
2003/2004,  kdy  skončily 
na  3.  místě,  2004/2005  do-
konce na 2. místě a 2014/2015 
opět na 3. místě. „Cílem klu-
bu je, aby se dařilo do extrali-
gového týmu žen prosazovat 
co nejvíce odchovankyň na-
šeho klubu. Kromě družstva 
žen u nás působí dva oddíly 
přípravek, družstvo mladších 
žákyň, tři starších žákyň, dvě 

kadetek,  družstvo  juniorek 
a  družstvo  žen  „B“.  Máme 
tedy základnu, která by nám 
měla přinášet hráčky do prv-
ního  týmu,“  říká  prezident 
klubu Jiří Zaoral.
Po  zdárné  premiéře 

ve druhém kole extraligy žen 
nastoupil  tým TJ Sokol Frý-
dek-Místek  k  prvnímu  do-
mácímu  utkání  s  nováčkem 
soutěže  VK  Dukla  Liberec, 
který  ovšem  potvrdil  své 
vlastní vysoké ambice. 
V  prvním  setu  se  hostu-

jící  hráčky  díky  nevynuce-
ným  chybám  sokolek  ujaly 
vedení  4:0.  Díky  lepšímu 
útoku na  síti  a  chybám sou-
peře  náskok  navyšovaly 
a  set  s  přehledem  vyhrály. 
I ve druhém setu se Liberec 
ujal vedení 5:0, vedl 12:6, ale 
díky  servisu  Ivy  Vašinové 
sokolky  dotáhly  na  13:13. 
Ve  druhém  setu  se  pak  bo-
jovalo o každý bod. Sokol se 
dokonce  poprvé  ujal  vedení 
za stavu 25:24, ale nepromě-
nil jej a set ztratil. V průběhu 

V překrásném prostředí 
historického města Banská 
Štiavnica bojovalo 14. a 15. 
října devět plavců z POFM 
na 37. ročníku prestižních 
plaveckých závodů Štiav-
nický Kahanec. Dvoudenní 
závody naši plavci zúročili 
do deseti cenných kovů – 
dvě zlata, tři stříbra, pět 
bronzů.
Plavci  z  POFM  se  zú-

častnili  ve  složení: Kateřina 
a Apolena Fukovy, Michaela 
Tůmová,  Lucie  Blahutová, 
Veronika  Fránková,  Karo-
lína Kišová, Renata  a Šárka 
Tobolovy  a  jediný  zástupce 
v  mužské  kategorii  Adam 
Adrian  Holanik.  Právě  de-
setiletý  Adam  získal  oddílu 
první  zlato,  kdy  na  náročné 
trati 100 m motýl zaplaval čas 
1:35,19 a s velkým náskokem 
zvítězil.  Na  100 m  polohově 
vybojoval Adam bronz. Dru-

hé  zlato  vybojovala  v  dis-
ciplíně  100 m  volný  způsob 
také  desetiletá  Karolína  Ki-
šová v čase 1:20,05. Karolína 
byla  ještě  dvakrát  stříbrná 
(50VZ, 100M) a jednou bron-
zová (50M). Jednu stříbrnou 
medaili získala Kateřina Fu-
ková v disciplíně 100 m volný 
způsob. Velmi kvalitní výkon 
předvedla na sprintérské trati 
50 m volný způsob, na které 
zaplavala  třetí  nejlepší  čas 
0:29,94. Třetí příčku Kateři-
na  obsadila  i  na  trati  100 m 
motýl.  Nečekanou  bronzo-
vou  medaili  si  ze  závodů 
odnesla nejmladší závodnice 
9letá Renata Tobolová. Ostat-
ní  na  medaile  nedosáhli, 
nicméně  všichni  předváděli 
velmi  kvalitní  výkony.  Pře-
devším  Michaela  Tůmová, 
která posouvala svá maxima 
a  končila  těšně  pod  medai-
lovými  příčkami.  Zlepšení 

některých 
o s obn í ch 
m a x i m 
se  poved-
lo  i  Šárce 
Tobolové, 
Lucii  Bla-
h u t o v é , 
Ve r on i c e 
Fr án kové 
nebo  Apo-

lence Fukové.
Současně  se  závodníky 

na  Slovensku  plavali  plavci 
POFM i na Malé ceně Nové-
ho Jičína, kde Martin Polach 
(2005)  vybojoval  za  100M 
(1:20,70) bronzovou medaili. 
 Trenérka Bára Tobolová

SOKOL F-M: Zleva dole: 10 Izabela Blasiak, 2 Alena Štundová, 15 Natálie Radivojevi-
čová, 3 Ivana Vašínová, 5 Daniela Pavelková. Zleva nahoře: asistent trenéra Petr Štika, 
7 Adéla Borovcová, 4 Kateřina Vašínová, 12 Kateřina Kvapilová, 6 Agnieszka Mitrega, 9 
Markéta Kukučová, 8 Denisa Kavková, trenér Leopold Tůma.

Další extraligová sezona sokolek
Fénix – Frýdek-Místek 0:3 (-20,-15,-10)
Frýdek-Místek – Liberec 0:3 (-15,-25,-12)

Gymnasté z Frýdku-
-Místku se v říjnu zúčast-
nili Poháru města Příbra-
mi v soutěži TeamGym. 
Město Příbram tento zá-
vod pořádalo už sedmým 
rokem, chlapci se tohoto 
závodu zúčastnili poprvé, 
ale i přesto byli velmi 
úspěšní a domů odjížděli 
s 1. místem.
Před  závodem  chlapce 

čekal  sedmiminutový  tré-
nink  na  všech  nářadích. 
Trénink na tumblingu je pro 
gymnasty  z  Frýdku  vždy 
obtížný,  jelikož  jsou  jedni 
z mála, kteří nemají v místě 
trénování  tumbling k dispo-
zici.  Trénink  na  pohybové 
skladbě  o  velikosti  14x14m 
je  víceméně  pouze  o  posta-
vení  do  určitých  formací, 
protože se chlapci s tak vel-
kou plochou setkávají pouze 
na závodech. Na trampolíně 

si  odzkoušeli  závodní  tram-
polínu i doskok a vše vyho-
vovalo tak, jak mělo.
Chlapci  zahájili  svůj  zá-

vod na tumblingu, kde před-
vedli  akrobatické  řady  se 
salty vpřed  i  salty vzad bez 
jediného  pádu.  Po  výborně 
odskákané  akrobacii  přišla 
na řadu trampolína, která se 
příliš  nevyvedla,  ale  náladu 
chlapci  spravili  sobě 
i  trenérkám po odcvi-
čení  pohybové  sklad-
by,  kterou  začínají 
společnou zvedačkou.
Na vyhlášení chlap-

ci  netrpělivě  čekali, 
zda porazili tým z Pří-
brami, který je připra-
vil o zlato na závodech 
v  květnu  v  Praze, 
a  povedlo  se!  Na  zá-
věr  trenérka  Vendula 
Henychová  dodala: 
„Kluky  moc  chválím 

za  pohybovou  skladbu.  Ne-
tušila  jsem,  že  ji  takhle  do-
kážou odcvičit. Také je velká 
škoda,  že  neměli  možnost 
delšího tréninku na tumblin-
gu, věřím, že by dokázali na-
skákat obtížnější akrobacii.“
Gymnasty  čekají  do  Vá-

noc troje závody TeamGym, 
tak doufáme, že se jim bude 
dařit stejně jako teď.

Gymnasté si z Příbrami přivezli zlato

třetího  setu  byli  hosté  z  Li-
berce už znovu lepší ve všech 
herních činnostech a celý zá-
pas s přehledem vyhráli.
Daniela Pavelková (kapi-

tán  TJ  Sokol):  „Měly  jsme 
hrozný  vstup  do  zápasu 
který  se  s  námi  táhl  celý 
první  set.  Ve  druhém  setu 
pomohlo  nastoupení  sester 
Vašinových.  Škoda  chyb 
v  koncovce  a  neproměnění 
setbolu. Ve  třetím  setu  nás 
soupeř jasně přehrál.“

Leopold  Tůma  (trenér 
TJ  Sokol):  „Favorit  se  uká-
zal v plné síle. Z naší strany 
krom  druhého  setu  to  byl 
špatný  výkon.  Hráli  jsme 
v křeči.“

Domácí zápasy v hale 
6. ZŠ od 17 hodin:

4. 11. - TJ SOKOL ŠTERN-
BERK
16. 11. - TJ OSTRAVA
2. 12.  -  PVK  OLYMP 
PRAHA
9. 12. - VK FÉNIX BRNO
21. 12. - VOLEJBAL PŘE-
ROV

Ze Slovenska plavci přivezli 10 medailí
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Rada  města  Frýdku-
-Místku  schválila  na  své 
schůzi  konané  dne  26.  9. 
2017 podmínky „Programu 
na podporu  a  rozvoj ostat-
ních  aktivit  navazujících 
na  sociální  služby  pro  rok 
2018“ (dále jen „Program“).
Důvodem realizace Pro-

gramu  je  finanční  podpo-
ra  a  rozvoj  aktivit,  které 
doplňují  oblast  sociální 
politiky  na  území  měs-
ta  Frýdku-Místku.  Cílem 
Programu  je  zkvalitňo-
vání  života  a  začleňová-
ní  do  společnosti  osob  se 
zdravotním  postižením 
a  ostatních  osob  sociálně 
znevýhodněných.

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 11. do 16. 11. 
2017 včetně.
Byla-li  žádost  podána 

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

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

nistrátor) je:
Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 
778 492 351
e-mail:  machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel  o  dotaci  před-

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

nem  (názvem)  žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,
b)  textem „Neotvírat-žá-

dost  o  dotaci  na  podporu 
a  rozvoj  ostatních  aktivit 
navazujících  na  sociální 
služby“

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby na rok 2018

Statutární město Frý-
dek-Místek, prostřednic-
tvím odboru sociálních 
služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku, před-
stavuje projekt „Chci vě-
dět…“, který je zaměřen 
na zlepšení informova-
nosti rodičů a zákonných 
zástupců v oblasti proti-
drogové prevence. 
Nezřídka  se  stává,  že 

jsou  veřejnosti  prostřed-
nictvím  médií  sdělovány 
nedostatečné  a  mnohdy 
i  zavádějící  informace 
vztahující se k drogové pro-
blematice.  Statutární  měs-
to  Frýdek-Místek  se  snaží 
projektem  „Chci  vědět…“ 
reagovat na negativní tren-
dy ve společnosti a poskyt-
nout  rodičům  a  zákonným 
zástupcům  relevantní  in-
formace  o  problematice 
užívání  návykových  látek. 
Projekt  „Chci  vědět…“  je 

realizován  v  rámci  pre-
ventivních  opatření,  která 
jsou zaváděna v souvislosti 
se  snižováním  rizikového 
chování  u  dětí  a  mládeže 
ve městě. Statutární město 
Frýdek-Místek dlouhodobě 
spolupracuje  s organizace-
mi  zabývajícími  se  drogo-
vou problematikou.
„Cílem  našeho  projektu 

je poskytnutí komplexního 
informačního  a  poraden-
ského  servisu  těm,  kteří 
mají  podezření,  že  jejich 
děti užívají návykové látky. 
Samotný projekt „Chci vě-
dět…“ má primárně posílit 
informovanost rodičů v ob-
lasti  drogové  problemati-
ky,“ uvedl primátor Michal 
Pobucký.
Rodiče,  kteří  se  domní-

vají,  že  jejich  děti  užívají 
návykové  látky, mají mož-
nost  se  anonymně  a  bez-
platně obrátit  na organiza-

ce působící na území města 
Frýdku-Místku,  které  mo-
hou  rodičům  poskytnout 
odborný poradenský servis 
či  terapeutickou  pomoc. 
V rámci projektu „Chci vě-
dět…“ byl jako spolupracu-
jící subjekt osloven Modrý 
kříž v České republice, Po-
radna ve Frýdku-Místku.
Pracovníci  této  poradny 

jsou připraveni rodičům:
-  zodpovědět  jejich  do-

tazy
-  poskytnout  komplexní 

informační  a  poradenský 
servis
-  pomoci  vyhodnotit 

všechny  okolnosti,  které 
rodiče  vedou  k  podezření, 
že  jejich děti užívají návy-
kové látky
-  nastínit  možnost  otes-

tovat  nezletilé  a mladistvé 
na  přítomnost  drog  v  těle 
a informovat o všech úska-
lích testování

-  poskytnout  informace, 
na  koho  se  rodiče  mohou 
obrátit v případě, že by byl 
test pozitivní
Budou-li  si  rodiče, 

po získání komplexního in-
formačního  a  poradenské-
ho servisu, chtít ověřit, zda 
jsou  jejich děti pod vlivem 
drog, bude jim pracovníky 
poradny  nabídnuta  mož-
nost  obrátit  se  na  proti-
drogovou  koordinátorku 
magistrátu  Petru  Nováko-
vou. Ta má k dispozici mul-
tidrogové  testy,  zjistitelné 
z moči,  a  v  případě  zájmu 
budou  tyto  testy  rodičům 
anonymně  a  bezplatně vy-
dány.  Testy  však  budou 
poskytnuty  pouze  rodi-
čům,  kteří  již  svou  situaci 
projednali  s  pracovníky 
poradny  a  byli  seznámeni 
s  riziky  testování.  Spolu 
s testem rodiče také obdrží 
podrobný  návod  k  použití 
a  informační  leták  se  zá-
kladními  údaji  o  drogové 
problematice. 

„Je velmi obtížné rozpo-
znat  změny,  které  souvisí 
s  počátečním  užíváním 
drog,  od  změn  spojených 
s pubertou a samotným do-
spíváním.  Existují  ovšem 
varovné  příznaky,  které 
mohou rodiče upozornit, že 
něco  není  v  pořádku.  Re-
alizací  projektu  „Chci  vě-
dět…“ bychom chtěli  rodi-
čům  nabídnout  pomocnou 
ruku  a  především  poskyt-
nout  relevantní  informace 
s  kontakty  na  organizace 
zabývající  se  drogovou 
problematikou.  Tyto  orga-
nizace by měly být schopny 
rodičům pomoci s řešením 
jejich  problému,  zejména 
z důvodu, že závažnost to-
hoto problému nejsou rodi-
če vždy schopni adekvátně 
posoudit,“  dodal  náměstek 
primátora Richard Žabka.
Bližší  informace  o  pro-

jektu  a  drogové  problema-
tice  mohou  rodiče  získat 
na níže uvedených kontak-
tech.

Bc. Petra Nováková
protidrogová koordinátorka Magistrátu města 
Frýdku-Místku
Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 773 748 758, 558 609 321

Modrý kříž v České republice
Poradna Frýdek-Místek
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 724 087 221, 595 534 445

Renarkon, o. p. s.
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek
Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 606 694 244, 558 628 444

S projektem „Chci vědět…“ v tom nebudete sami

Jesle na ulici Brožíkova 
v Místku, jejichž zřizova-
telem je Statutární město 
Frýdek-Místek, přijímají 
děti od jednoho do tří let 
věku v průběhu celého ka-
lendářního roku. Cílem 
jeslí je přátelský a empa-
tický přístup k dětem a ro-
dičům, vytvoření téměř 
rodinného prostředí s in-
dividuálním přístupem 
ke každému dítěti. Největ-
ší odměnou jsou spokojené 
děti a rodiče. 
Plán výchovné péče s ná-

zvem  „Naše  první  krůčky 
při  objevování  světa...“  je 
rozdělen  do  bloků  dle  roč-
ních  období.  Zařazovány 
jsou  složky  jednotlivých 
výchov:  pracovní,  výtvar-
ná, hudební, rozumová a tě-
lesná.

Těšíme  se  na  společné 
akce s dětmi, které začínají 
s  podzimním  dýňováním, 
drakiádou, adventními akti-
vitami – např. pečení a zdo-
bení  perníčků,  besídkou 
u  stromečku,  loutkovým 
a maňáskovým divadélkem, 
které k nám pravidelně za-
jíždí  s  představeními  urče-
nými pro nejmenší věkovou 
kategorii, dále pokračujeme 
maškarním  karnevalem, 
vítáním  jara,  besídkou  pro 
maminky  a  končíme  kaž-
doroční  oslavou  Dne  dětí! 
O  všech  akcích  informuje-
me na webových stránkách: 
www.jesle-fm.cz.
Naše  práce  s  dětmi  nás 

všechny  těší,  zveme  vás, 
přijďte mezi nás! 

 Kolektiv zaměstnanců 
 Jesle F-M, p. o.

Jesle přijímají nové děti
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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. Ma-
saryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. plo-
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek  (stavba  je součástí pozemku p.č 1543) – 
Kostikovo náměstí 
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 133,94 
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 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², 
I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 
m2, I. NP (prodejna)
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 202/210 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek  (stavba  je  součástí  pozemku 
p. č. 202/210) – Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 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) – bývalý 
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)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
II. NP, místnost 202 (kancelář)
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 zasta-
věná 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 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
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 po-
zemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi  I/48 a  II/ 484, pod 
křižovatkou  ulic  Hlavní  třída,  Janáčkova, 
Frýdlantská  a  Ostravská,  přičemž  vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la 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:

Začátkem měsíce listo-
padu nastane období, kdy 
je povinnost mít na vozi-
dlech nasazeny zimní pne-
umatiky.
Mnoho řidičů tak v blízké 

době  provede  jejich  výmě-
nu, ať už v autoservise či sa-
mostatně. V případě, že pne-
umatiky  budou  sjeté  nebo 
poškozené  a  jejich  majitel 
se jich bude chtít zbavit, má 
možnost zdarma využít sítě 
sběrných míst po celé repub-
lice k jejich odevzdání. 
Na  pneumatiky  se  totiž 

vztahuje zákonná povinnost 
o  zpětném odběru, která  se 
týká  výrobců,  distributorů 
a  koncových  prodejců.  Od-
ložení pneumatik do kontej-
nerů  na  směsný  komunální 

odpad  a  separovaný  odpad 
nebo do jejich blízkosti není 
dovoleno, tak jako jejich vol-
né  pohození  někde  u  cesty 
nebo v  lese. Pneumatiky  se 
také  nesbírají  ve  sběrných 
dvorech  na  území  statutár-
ního  města  Frýdku-Míst-
ku, ale na k  tomu určených 
místech  zpětného  odběru 
v autoservisech či bazarech. 
Aktuální přehled míst zpět-
ného odběru provozovaných 
kolektivním  systémem  Elt-
ma je dostupný na stránkách 
www.eltma.cz/sberna-mista.
Pneumatiky jsou odebírá-

ny bez nároku na úplatu, bez 
požadavku  na  koupi  nové 
pneumatiky  či  jiné  služby 
a  bez  rozdílu  jejich  značky 
nebo typu.

Zpětný odběr pneumatik

Svoz odpadů dne 17. 11.
V pátek 17. 11. 2017 (státní svátek Den boje 
za svobodu a demokracii) provede společnost 

Frýdecká skládka, a.s., v celém městě 
Frýdku-Místku svoz všech odpadů beze změn.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I. NP objektu č.p. 1248, Zámecké náměstí, o výměře 
104,64 m2 (prodejna), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-

ného zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpoz-
ději do 22. 11. 2017. U nabídek podaných poštou rozho-
duje datum poštovního razítka (nejpozději do 21. 11.).
Případné  dotazy  vám  zodpoví  na  telefonním  čísle 

558 609 176 Dominika Chludová.
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Už když Statutární 
město Frýdek-Místek po-
stavilo nedaleko frýdecké 
nemocnice městský hos-
pic, počítalo se s tím, že 
by na něj v této lokalitě 
mohlo vhodně navázat 
arboretum, jako prostře-
dí, kde by jeho klienti, 
ale i všichni občané města 
i jeho návštěvníci, mohli 
čerpat sílu a klid z pří-
rody, která je inspirující 
v existenčním boji i smí-
ření v přirozeném řádu 
věcí. V květnu letošního 
roku se podařilo slavnost-
ně zprovoznit s vědomím, 
že jeho plnou krásu uká-
že až čas, a to nejen ten 
nejbližší. Ale už babí léto 
bylo slušnou pozvánkou 
na to, co mohou dva hek-
tary udržované zeleně 
přinést na jaře a v dalších 
letech.
„Arboretum nabízí  klid-

né  prostředí  nejen  k  rela-
xaci,  ale  také  k  rozšíření 
vědomostí o přírodě. Věřili 
jsme, že přiláká návštěvní-
ky všech věkových katego-
rií,  což  se  nám  potvrzuje. 
Arboretum využívají měst-
ské  školy  i  školky,  zajdou 
sem  na  procházku  senioři 
i celé rodiny a pochopitelně 
jej  využívají  klienti  hospi-
ce,“  těší  primátora  Micha-
la  Pobuckého.  „Od  rodin 
klientů  i  jich  samotných 
máme velmi pozitivní ode-
zvu  na  prostředí,  které  tu 
bylo  vytvořeno.  Vyjadřují 
velkou spokojenost, že nej-
sou odkázáni jen na vnitřní 
prostory, ale že jsou obklo-
peni přírodou, která  je  jim 

současně  terapií,“  potvrdil 
náměstek  primátora  Ri-
chard Žabka, který má nyní 
na starosti sociální služby.
Arboretum  na  ulici  I. 

J.  Pešiny  ve  Frýdku  nabí-
zí  všem  prostor  k  relaxaci 
v  příjemném  prostředí,  pl-
ném rostlin,  travin, stromů 
a  keřů,  kterých  zde  bylo 
vysazeno přes 3 700 kusů. 
Při procházce jeho návštěv-
níci projdou přes pět mostů 
a  mohou  posedět  na  pěti 
odpočinkových  místech, 
z  nichž  tři  jsou  zastřešena 
dřevěnými  pergolami  růz-
ných  tvarů.  „Podařilo  se 
nám  zkultivovat  další  ve-
řejný  prostor,  který  určitě 
ocení  i  příští  generace. Až 
se zeleň plně rozroste a roz-
košatí,  vytvoří  opravdu 
jedinečnou  odpočinkovou 
zónu  téměř uprostřed měs-
ta.  Náklady  na  vybudová-
ní  činily  okolo  13 milionů 
korun,  přičemž  se  nám 
podařilo  získat  dotaci  pře-
sahující  3,5  milionu  korun 
ze  Státního  fondu  životní-
ho prostředí a Ministerstva 
životního  prostředí  České 
republiky,“  připomněl  při 
květnovém  slavnostním 
otevření náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar.
Zbudované  arboretum 

má  také  nezanedbatelné 
ekologické přínosy. Při jeho 
stavbě  došlo  k  revitalizaci 
vodního  toku  s  přirozený-
mi prameny,  který  protéká 
středem území v téměř celé 
délce,  přičemž  byl  zacho-
ván původní stav toku a tím 
i  jeho  ekologicko-stabili-
zační  funkce,  podpořená 
výsadbou  nových  rostlin. 
Protože v posledních letech 
došlo  k  celkovému  snížení 
vodních  srážek,  jakákoliv 
voda zadržená v krajině má 
nezastupitelnou  ekologic-
kou funkci.   (pp)

BABÍ LÉTO V ARBORETU: Od květnového otevření se již stihlo vše zazelenat. 
 Foto: Petr Pavelka

POSEZENÍ: Račte se posadit a čerpat sílu z okolní přírody.  Foto: Petr Pavelka

Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
V oblasti životní prostředí: Vystavíme arboretum u hospice
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NABÍDKA KROUŽKŮ A AKCÍ SVČ KLÍČ NA ŘÍJEN A LISTOPAD

Nejen pro seniorskou akademii
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 
nabízí v rámci projektu Prevence kriminality 
v oblasti počítačové gramotnosti přednášku
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA PC

S DŮRAZEM NA PRAKTICKÉ POUŽITÍ II
Přednášející: Ing. Jan Slíva

Témata přednášky:
Účty nejsou jen v bance. 
Jak si nastavit svůj uživatelský účet.
Boj s viry. Bezpečnostní – antivirový program:
• Který vybrat?
• Jak si ho nainstalovat?
• Jak ho nastavit, aktualizovat?
• Jak ověřit, zdali není zavirován flash disk?
Ochrana.  Jak na hesla –  jak vybrat bezpečná hesla, 
správa hesel.

Termíny konání:
Účastník si vybere jeden z následujících termínů:

8. 11. v 9.00 – 12.00 hodin
8. 11. v 13.00 – 16.00 hodin
15. 11. v 9.00 – 12.00 hodin
15. 11. v 13.00 – 16.00 hodin
22. 11. v 9.00 – 12.00 hodin

senioři z řad veřejnosti; účastníci vzdělávání v Senior-
ské akademii GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o.

Místo konání: 
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., budova „B“ 
– Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek
Účast  na  přednášce  je  bezplatná,  možnost  zakoupení 
skript (50 Kč). Podmínkou je potvrzení účasti nejpoz-
ději tři dny před požadovaným termínem konání před-
nášky. 
Účast lze potvrdit u Šárky Cudzikové, 
tel.: 558 633 822, 727 875 121; 
e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz

Přednáška je finančně podpořena 
Statutárním městem Frýdek-Místek.

středoškolské okénko

Na Goodwillu žije Erasmus+
V letošním roce vyces-

tovalo na zkušenou do za-
hraničí celkem 12 studentů 
GOODWILL – vyšší od-
borné školy, s. r. o. 
Díky  přidělení  gran-

tu  z  programu  Erasmus+ 
(Projekt odborné praxe Go-
odwill  –  Espaňa  2016/2017 
pod  číslem  2016-1-CZ01-
-KA102-023080)  strávili 
měsíc na ostrově Tenerife či 
na španělském pobřeží Cos-
ta Brava. Nejednalo se však 
o  výlet,  ale  o  odborné  stá-
že,  během  kterých  se  jejich 
účastníci obohatili o spoustu 
praktických  zkušeností.  Po-
znali, jak to chodí v různých 
hotelových odděleních a také 
to,  co  obnáší  práce  animá-

tora. Komunikovali  s  klien-
ty  na  recepci,  obsluhovali 
hosty  v  jídelnách,  v  barech 
a připravovali i vedli zábav-
né  programy.  Studenti  byli 
po  celou  dobu  praxí  vedeni 
zkušenými pracovníky v roli 
mentorů. Ti také provedli zá-
věrečné hodnocení.
„Všichni  stážisté  jsou  již 

doma  a  s  úsměvem  vzpo-
mínají  na  období  před  vý-
jezdem, kdy prožívali pocity 
očekávání  i  lehkých  obav 
z  výjezdu  do  neznámého 
prostředí. Dnes jsou na sebe 
pyšní,  protože  vše  zvlád-
li  na  výbornou.  Osvojili  si 
kompetence,  zdokonalili 
se  při  komunikaci  v  cizích 
jazycích,  poznali  pracovní 
prostředí  i  život  ve  Španěl-
sku  a  umí  jednat  v  nových 
situacích. V neposlední řadě 

si  uvědomili  přínos  zahra-
ničních mobilit pro odborné 
vzdělávání a mají větší zájem 
o  evropská  témata.  Výstu-
py  absolventů  zahraničních 
stáží působí velmi motivač-
ně  také  na  ty,  kteří  zvažují 
vycestovat  díky  programu 
Erasmus+ v následujících le-
tech,“ zhodnotil za Goodwill 
Rostislav Gola.

OPLOCENÁ HŘIŠTĚ: Radnice se vydala cestou zvýšení bezpečnosti dětských hřišť, 
oploceno je už ve městě zhruba 650 metrů. Na výzdobě se podílejí školáci, čímž se 
zvyšuje jejich sounáležitost s městem i vztah k městskému majetku, který této věkové 
kategorii slouží. Svou práci už odvedly například 2., 7., 8. či 11. ZŠ, další školy budou 
osloveny pro obrázkovou výzdobu tam, kde dosud chybí.  Foto: Petr Pavelka

KROUŽKY A KURZY
Aktuální  nabídku  krouž-
ků  a  kurzů  na  školní  rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz.  Do  kroužků 
a  kurzů  se  můžete  hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

NOVÉ KURZY
Od 1. 11.

ANGLIČTINA | ZAČÁ-
TEČNÍCI | DOSPĚLÍ

Určeno pro úplné začáteční-
ky nebo věčné začátečníky.
Výuka probíhá dle učebnice 
New  Headway  Elementa-
ry  (čtvrtá  edice).  Lektorka 
připravuje materiály na jed-
notlivé lekce. Věk: od 18 let
Cena: 1 600 Kč / 15 lekcí x 
1,5 hodiny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 16.00 – 17.30 hodin
Informace: Recepce  | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| e-mail: recepce@klicfm.cz

Od 1. 11.
ANGLIČTINA | PO-

KROČILÍ | DOSPĚLÍ
Doporučená  úroveň  vstup-
ních  znalostí  je  B1.  Výuka 
probíhá  podle  New  Head-

way  Intermediate  (třetí  edi-
ce). Lektorka připravuje ma-
teriály pro jednotlivé lekce.
Věk: od 18 let, 
Cena: 1 600 Kč / 15 lekcí x 
1,5 hodiny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 17.30 – 19.00 hodin
Informace: Recepce  | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| e-mail: recepce@klicfm.cz

AKCE
4. 11.

DOPOLEDNE S TAN-
CEM | PODZIM JE TADY
S  podzimem  se  nám  blíží 
další taneční akce, tentokrát 
na podzimní  téma. Společ-
ně  si  ukážeme  základy  ta-
nečního  stylu  show  dance, 
naučíme  se  taneční  chore-
ografii,  zahrajeme  si  spor-
tovní  hry  a  nebude  chybět 
výtvarná  dílnička,  kde  si 
děti vyrobí taneční rekvizi-
ty týkající se podzimu. S se-
bou  si  vezměte  pohodlné 
oblečení, obuv do  tělocvič-
ny a pití. V případě zájmu se 
můžete přihlásit do celoroč-
ního kroužku Disco Dance.
Věk: 6–12 let

Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin 
Cena: 100 Kč
Informace: Recepce  | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

4. 11.
POZNÁVÁME BESKYDY | 
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
Máš rád akční soutěže, kví-
zy a hlavolamy? Chceš zažít 
spoustu zábavy a dozvědět se 
mnoho zajímavých informa-
cí? Pak  je pro  tebe  soutěžní 
odpoledne  skvělou  volbou. 
Zaměříme  se  na  Beskydy, 
pohoří,  které  je  nám  velmi 
blízké.  Ty  nabízejí  mnoho 
krásných  míst,  přírodních 
zajímavostí a legend. 
Věk: 6–12 let, Cena: 40 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  B,  Pionýrů  767, 
Místek, 14.00 – 17.00 hodin 
Informace: Recepce  | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

9. 11.
KURZ PRO DOSPĚLÉ 
| MIKROMOZAIKA

Kurz  mikromozaiky  je 
prvním seznámením s mo-
derní  technikou  Beads 
Mozaic.  Základním  prv-
kem  je  využití  drobných 
skleněných  korálků,  knof-
líků,  sklíček  i minerálních 
kamenů.  Tato  technika  je 
pracnější  než  klasické  ke-
ramické mozaiky, ale trpě-
livost  a  jemnost při  tvorbě 
přináší kouzelné výsledky. 
Během  kurzu  si  vytvoří-
te  originální  šperk  na  krk 
a  mozaikou  ozdobíte  ka-
pesní  zrcátko.  K  dispozici 
budou  různé  druhy  korál-
ků,  sklíček  i  minerálních 
kamínků,  kovová  lůžka 
a polotovar zrcátka.
Věk: od 18 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 17.00 – 19.30 hodin
Informace: Recepce  | Tele-

fon: 558 111 777, 778 421 468 
| e-mail: recepce@klicfm.cz

10. 11.
BOBŘÍK ODVAHY 

Prokažte svou odvahu a při-
jďte poměřit své síly se zná-
mými  strašidly.  Provedou 
vás  historií  Frýdku-Míst-
ku, který letos slaví 750 let 
od  svého založení. Dozvíte 
se  například,  kdy  město 
vzniklo, kdy jím projel prv-
ní  vlak  a  mnoho  dalšího. 
Na všechny odvážlivce čeká 
odměna. Součástí akce bude 
rytířské vystoupení a ohňo-
vá  show.  Nezapomeňte  si 
doma  lucerničky,  lampiony 
či jiná svítítka – bude to zá-
žitek! Věk: 2–90 let
Místo a čas: Sady Bedřicha 
Smetany v Místku  |  Startu-
jeme  od  altánu  od  16.00  – 
19.00 hodin, Cena: 20 Kč
Informace:  Recepce  |  Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| e-mail: recepce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 13)
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Až do 9. listopadu je 
k vidění další výstava 
v prostorách po bývalé 
slezanské textilce na Tě-
šínské ulici, kde tentokrát 
našel místo pro svou tra-
diční akci V-klub frýdec-
ko-místeckých výtvarní-
ků.
Budova  s  opravenou  fa-

sádou  z  grantu  frýdecko-
-místecké  radnice  se  tak 
12.  října  opět  proměnila 
ve  výtvarnou  galerii,  kde 
návštěvníci  mohou  spat-
řit  díla  malířská,  grafic-
ká  i  kresebná  a  obdivovat 
rovněž  drobné  plastiky 
od  místních  umělců.  „Vý-
stava Salon 2017 v zajíma-
vém,  a  už  lze  říct  i  osvěd-
čeném,  industriálním 
prostředí  poskytla  průřez 
tvorbou  klubu  a  dobře  za-
padla  do  konceptu  letoš-
ních  oslav  výročí  města. 
Oceňuji,  že  autoři  tradiční 
témata obohatili u této pří-
ležitosti  o  díla  věnovaná 
Frýdku-Místku,“  pochválil 
organizátory,  kteří  ve  vy-

členěných  dnech  obstarali 
i  komentované  prohlídky 
expozice,  náměstek  primá-
tora Pavel Machala.
„Salon  pořádáme 

už  od  devadesátých  let 
ve dvou nebo tříletých cyk-
lech. Vždy se těší tato akce 
velké  oblibě  jak  ze  strany 
vystavujících, tak ze strany 
návštěvníků.  Jako  jediná 
výstava  poskytuje  ucele-
ný  přehled  výtvarné  tvor-
by  frýdecko-místeckých 
výtvarníků.  Svá  díla  zde 
prezentují amatéři, profesi-
onálové,  začínající  umělci 
i  zkušení  výtvarníci,  je-
jichž tvorba zcela jistě pře-
sahuje rámec našeho kraje. 
Prezentovaná  díla  vznikla 
v  průběhu minulých  tří  let 
a  jejich výběr  je plně v  re-
žii  vystavujících.  V-klub 
díla  převzal  a  vystavil  bez 
cenzury  a  omezení.  Pokud 
se vám zdá, že  jsou  trošku 
stěsnaná  při  prezentaci,  je 
to  způsobeno  tím,  že  jsme 
chtěli vystavit všechna díla, 
která  jsme  převzali,“  obra-

JAR vyráží na velkole-
pé turné v rámci vydání 
svého nového alba „Es-
kalace dobra“. „Přijď-
te se s JARem pořádně 
rozjařit právě na tohle 
podzimní turné do frý-
decko-místeckého klubu 
Stoun 10. listopadu, kde si 
člověk teprve uvědomí, že 
se má na co těšit,“ komen-
tuje celou událost Kamil 
Rudolf, majitel klubu 
Stoun, a dále láká: „Usly-
šíte spoustu nových písní 
z nového alba, na které 
jsme se všichni tak dlou-
ho těšili!“
J.A.R.  (Jednotka  Aka-

demického  Rapu  nebo 
také  Jaromír  a  Radomír) 
je  přední  česká  funkově-
-rockově-rapová  skupina. 
Skupina  J.A.R.  byla  za-
ložena  symbolicky  17.  lis-
topadu  1989.  Základní  se-

stavu tvořil v té době autor 
hudby  Roman  Holý  a  duo 
„akademických“  rapperů 
Oto  Klempíř  a  Michael 
Viktořík.  K  osobnostem 
této kapely se přidal i další 
přední  český  zpěvák  Dan 
Bárta. Kapela má do dneš-
ní  doby  na  svém  kontě  již 
sedm řadových alb. V tom-
to roce chystá kapela vydat 
své osmé album, tak uvidí-
me, co na nás chystají. 
Hudební klub Stoun ote-

vře  své  dveře  v  pátek  10. 
listopadu v 19 hodin. Začá-
tek koncertu je naplánován 
na 21. hodinu.
Vstupenky  na  koncert 

skupiny  J.A.R.  v  ceně 
300 Kč  jsou  k  dostání 
v  předprodeji  v  Beskyd-
ském  informačním  centru 
na  obou  náměstích  a  dále 
v baru Pavlač, klubu Stoun 
a online na ticketstream.cz.

Další výstava ve Slezanu

V sobotu 30. září se 
z koncertního zájezdu 
do Polska vrátilo 25 dětí 
a čtyři učitelé ze Základní 
umělecké školy Frýdek-
-Místek. Tímto zájezdem 
pokračovala spolupráce 
s hudební školou v Koni-
ně, která trvá již 12 let.
Na  dvou  koncertech  se 

představil  pěvecký  sbor 
Písnička  s  dirigentem Da-
liborem Šlachtou  a  soubor 
Tempra s vedoucí p. uč. Lu-
cií  Franko.  První  koncert 
se uskutečnil v sále hudeb-
ní  školy  v  blízkém  městě 
Słupcy.  Na  druhém  kon-
certě, který proběhl v sále 
hudební školy v Konině, se 
představily soubory z obou 
škol.  Koncert  měl  slav-
nostní  atmosféru,  ředitelé 
škol  Krzysztof  Pydyński 
a Ladislav Muroň vzpome-
nuli dvanáct let spolupráce 
obou  škol.  „Naše  i  polské 
soubory  předvedly  velmi 
dobré  výkony.  Všichni 
sklidili velké ovace, zájem 
fotografů i prezidenta měs-

ta  Konin,“  referoval  Ladi-
slav Muroň, ředitel školy.
Kromě  muzicírování  si 

učitelé  i  studenti  vymě-
nili  vzájemně  zkušenosti 
a dále měli možnost navští-
vit  několik  významných 
míst v okolí. Bylo to poutní 
místo v blízké Licheni, kde 
se  nachází  moderní  Ka-
tedrála Matky Boží – druhá 
největší v Evropě, s mimo-
řádně  velkými  varhanami. 
V  Poznani,  jednom  z  nej-
větších měst v Polsku, jsme 
byli  pozváni  na  malou 
exkurzi  do  pekárny,  kde 

se peče  tradiční  svatomar-
tinský rohlík. Děti i učitelé 
si  mohli  vyzkoušet  práci 
s  těstem  a  mákem  a  také 
jsme mohli  tuto  specialitu 
ochutnat.
„Po  procházce  centrem 

a  po  obědě  jsme  odjeli 
na  okraj  Poznaně,  kde  se 
nachází  malé  muzeum 
s  mnoha  modely  vláčků, 
letadel  a dalších miniatur. 
Naše  vystoupení  v Polsku 
bylo  úspěšné  a  zanechali 
jsme  zde  velmi  dobrý  do-
jem,“  uzavřel  ředitel  Mu-
roň.

Místní muzikanti vystoupili v Polsku

Skupina J.A.R. zahraje i ve Stounu

cel  se  na  účastníky  verni-
sáže za V-klub Jiří Javorek. 
Jeho kolegové si pochvalo-
vali výstavní prostory, kte-
ré „jsou sice hodně syrové, 
ale s díly zdejších umělců se 
nádherně snoubí a vytváře-
jí  harmonický  celek“.  Ten 
si  můžete  přijít  vychutnat 
od  úterý  do  neděle  v  čase 
od 10 do 17 hodin.   (pp)

I přes opravy části fa-
sády Frýdeckého zámku 
jsou pro návštěvníky pří-
stupny expozice i výstavy 
bez omezení.
Prohlídková  trasa  Zá-

mecký okruh nabízí náhled 
do  historie  šlechtických 
rodů – majitelů zámku. Ry-
tířský sál s erbovními obra-
zy  slezské  šlechty,  pánský 
pokoj  s  nábytkovou  sou-
pravou  ve  stylu  kubismu, 
jídelna, kde stolujeme v se-
cesi,  anebo  se  v  dámském 
salónu  přeneseme  zpět 
do doby rokoka. Navštívíte 
i  zámeckou  kapli  Sv.  Bar-
bory  s  pozdně  barokním 

oltářem.
Ve  výstavních  síních 

zámku  je  připravena  roz-
sáhlá  retrospektiva  tvory 
akademického  malíře  An-
tonína Kroči a rodiny. Ro-
dák z Rychaltic, expresivní 
perla  Moravskoslezského 
kraje a vždy svůj malíř lid-
ské duše. 
Ve  výstavě  uvidíte  jak 

nejstarší  práce  z  dob  stu-
dií, neotřelé krajiny potoků 
a lesů, zátiší kytic, bujících 
životem,  nebo  zlomová 
díla  z  90.  let  i  nejnovější 
portrétní  tvorbu.  Prodejní 
výstava  potrvá  do  12.  lis-
topadu.

Výstavy i přes opravy zámku

CIMBÁLOVÝ 
VEČER

s muzikou Kotci
18. 11. od 18 hodin

Včelařský naučný areál 
Chlebovice
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USA, dobrodružný / romantický 
/ drama, 12+, titulky, 109 min., 

vstupné 120 Kč.
Po 6. 11. v 19.00

Zabití posvátného jelena
Velká Británie / USA / Irsko, myste-
riózní, 15+, titulky, 109 min., 120 Kč 
/ 100 Kč členové FK, Filmový klub.

Út 7. 11. v 17.00
Nejsledovanější

Česko, dokumentární, přístupný, čes-
ky, 91 min., vstupné 110 Kč.

Út 7. 11. v 19.00
Čtverec

Švédsko / Německo / Francie / Dán-
sko,  drama,  15+,  titulky,  142  min., 
vstupné 120 Kč / 100 Kč členové FK, 
Filmový klub.

St 8. 11. v 17.00
Pocta Janu Třískovi: 

Po strništi bos
ČR, drama / komedie / historický, 2D, 
přístupný, dabing, vstupné 110 Kč.

St 8. 11. v 19.00
Pocta Janu Třískovi: 

Obecná škola
Československo,  drama  /  komedie, 
přístupný,  česky,  97  min.,  vstupné 
110 Kč.

Pá 10. - Ne 12. 11.
Mezinárodní festival 
outdoorových filmů
Po 13. 11. v 17.00
Pá 17. 11. v 10.00

So 18. – Po 20. 11. v 17.00
Maxinožka

Francie / Belgie, animovaný, přístup-
ný, dabing, 91 min., vstupné 130 Kč 
/ 110 Kč děti do 15 let, premiéra, pro 
děti.

Po 13. 11. v 19.00
Fantastická žena

Chile / Německo / USA / Španělsko, 
drama, 15+, titulky, 100 min., vstup-
né 120 / 100 Kč členové FK, Filmový 
klub.

St 15. 11. v 10.00
Tulipánová horečka

Velká  Británie  /  USA,  drama  /  ro-
mantický  /  historický,  12+,  titulky, 
107 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 16. - Pá 17. 11. v 16.00
Liga spravedlnosti

USA,  sci-fi,  12+,  dabing,  vstupné 
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let, premi-
éra.

Čt 16. - So 18. 11. v 19.00
Zahradnictví: Nápadník

Česko / Slovensko, drama, přístupný, 
dabing,  115  min.,  vstupné  120 Kč, 
premiéra.
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

10. 11. v 11 hodin
Den válečných veteránů

Vedení  města  a  občané  si  v  pátek 
10.  11.  připomenou  na  frýdeckém 
hřbitově  99.  výročí  Dne  válečných 
veteránů.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

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

www.visitfm.cz

Divadelní  hra  s  prvky  dokumentár-
ního dramatu je kontroverzním a ne-
konvenčním uchopením holocaustu. 
Jedná se o provokativní pokus přimět 
diváka k nazírání viny i z jiných úhlů 
a  zároveň  přes  bryskní  sarkasmus 
je  to  niterná  humanistická  zpověď 
člověka,  kterého  nečekaně  dostihne 
minulost.  Představení  je  absurdní, 
napínavé, hrozivé a míchá se v něm 
patos a černý satirický humor.

Út 14. 11. v 19.00 
Drahoušku, to chce drink! 

Př. sk. OD
Divadlo Mír

Ann a Debbie se pravidelně scháze-
jí  na  skleničku  ve  svém  oblíbeném 
newyorském hotelu. Tentokrát je ale 
důvod  jejich  setkání  jiný.  V  jejich 
životech  došlo  k  zásadnímu  zlomu 
a nic už nebude jako dřív. Přišel čas si 
vzájemně přiznat úplně vše a to s se-
bou často přináší spoustu úsměvných 
momentů a odhalení.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 5. 11. v 15.00

Broučkiáda s pohádkou 
Černokněžník a drak
Divadlo Koráb Brno

Rytmizující,  dynamická  pohádka 
z hudebního království, kde lidé po-
slouchají  nejznámější  díla  klasické 
hudby,  od  Mozarta  po  Radeckého 
marš  od  Strausse.  Kašpárek  nene-
chá  na  holičkách  prince  a  pomůže 
mu  v  boji  s  nebezpečným  drakem 
a lstivým Černokněžníkem zachránit 
princeznu. Pohádka se dvěma herci, 
jedním drakem a loutkami Kašpárka 
a princezny. Pro děti od 4 let. Vstupné 
60 Kč.
Ne 5. 11. v 16.00, Nová scéna Vlast/

Sady Bedřicha Smetany
Broučkiáda

Dny  se  krátí,  je  nejvyšší  čas  uložit 
broučky  k  zimnímu  spánku.  Pro-
dlužte si odpoledne v divadle a vyu-
žijte výtvarnou dílničku, která bude 
připravena ve  foyer Vlasti  od 14.00 
do 17.00. Vyrobíte  si  tam broučí fi-
gurky a jiné drobnosti. Půl hodinky 
po  představení  vyrazíme  s  dětmi 
průvodem, za zpěvu písniček a v do-
provodu  velké  loutky  Draka  k  al-
tánku  v  Sadech  Bedřicha  Smetany. 
Tam  broučkům  popřejeme  dobrou 
noc  a  děti  se  potěší  drobnou  slad-
kostí. Užijte si podzimní romantiku, 
vezměte si na akci lampióny a lucer-
ničky, abyste mohli svítit broučkům 
na cestu. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
St 1. 11. – Čt 30. 11. 
Pohled do jiného, 

a přece stejného světa
Kolektiv  autorů:  Žáci  s  poruchami 
autistického  spektra  SŠ,  ZŠ  a  MŠ 
Pionýrů 2532. Střední škola, Základ-
ní  škola  a Mateřská  škola,  Pionýrů 
2352,  pořádá  mezinárodní  výstavu 
výtvarných prací  osob  s  poruchami 
autistického spektra. Vstup zdarma.

FESTIVAL
Pá 10. 11. – Ne 12. 11. 

XV. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů

Mezinárodní  festival  outdoorových 
filmů  je  soutěžní  putovní  přehlíd-

ka  outdoorových  filmů.  Festival  je 
zaměřený na sporty i život s outdo-
orovou  tematikou,  na  filmy  dobro-
družné,  extrémní,  adrenalinové,  ale 
také  cestopisné.  Filmy  nás  zavádějí 
do různých míst naší planety, ukazují 
mentalitu a kulturu  tamních obyva-
tel. Zavádějí nás do prostředí, kde se 
běžný  smrtelník  nedostane. Mnoho 
filmů  má  velký  sociální  a  citový 
náboj.  Festivalu  se  zúčastňují  čeští, 
slovenští a zahraniční autoři, filmová 
studia,  národní  televize  i  soukromé 
televizní  společnosti,  a  to v profesi-
onální  i  amatérské  rovině.  Festival 
a tento filmový žánr má také své mi-
mořádné  specifikum  a  jedinečnost. 
Filmy si na nic nehrají,  to, co divák 
vidí, je skutečnost, která se odehrála. 
Filmy jsou jedinečné a neopakovatel-
né. Více informací na www.outdoor-
films.cz. 

KINO
St 1. 11. v 10.00
Po strništi bos

ČR,  drama  /  komedie  /  historický, 
přístupný, česky, vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

St 1. 11. v 17.00
Dokumentární středa: 

Normální autistický film
Česko, dokumentární, přístupný, čes-
ky, 90 min., vstupné 100 Kč.

St 1. 11. v 19.00
Wind River

USA / VB / Kanada, krimi / mysteri-
ózní, 15+, titulky, 107 min., vstupné 
130 Kč.

Čt 2. - So 4. 11. v 17.00
Příšerákovi

Německo / Velká Británie, animova-
ný, přístupný, dabing, 96 min., vstup-
né 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let, pro 
děti, premiéra.

Čt 2. 11. v 19.00
Všechno nejhorší

USA,  horor,  15+,  titulky,  96  min., 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 3. 11. v 9.30
Pohádková zahrádka

Držte si klobouk, Jak Žofka pořádala 
slavnostní  představení,  Paraplíčko, 
Páni  tvorstva,  Cvrček  a  housličky, 
Broučci – byl podzim, Krtek a zápal-
ky. Česko, animovaný, přístupný, 64 
min., vstupné 30 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 3. 11. v 19.00
Blade Runner 2049

USA / Kanada / VB, sci-fi / thriller, 
3D,  12+,  titulky,  163  min.,  vstupné 
140 Kč.

So 4. 11. v 15.00
Velká oříšková loupež 2

USA, animovaný, přístupný, dabing, 
92 min.,  vstupné 80 Kč  / 60 Kč děti 
do 15 let, pro děti, Bijásek.

So 4. 11. v 19.00
Bajkeři

Česko, komedie, 12+, česky, vstupné 
120 Kč.

Ne 5. - Po 6. 11. v 17.00
Hurvínek a kouzelné muzeum

Česko / Belgie / Rusko, animovaný / 
komedie,  přístupný,  česky,  85 min., 
vstupné  120 Kč  /  100 Kč  děti  do  15 
let, pro děti.

Ne 5. 11. v 19.00
Hora mezi námi

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 3. 11. v 19.00, ZUŠ Hlavní 11
Lucie Silkenová a Ladislava 
Vondráčková: Od Hubičky 

k Rusalce 
př. sk. KK

Mladá  úspěšná  sopranistka  se  řadí 
k předním a vyhledávaným českým 
operním pěvkyním. Pravidelně hos-
tuje  v  Národním  divadle  a  Státní 
opeře.  Koncertuje  po  celé  Evropě 
a zaujala publikum v Japonsku i Bra-
zílii. Klavíristka Ladislava Vondráč-
ková působí na AMU jako docentka 
na oddělení klavírní spolupráce, kde 
se věnuje práci s mladými operními 
pěvci. 

St 15. 11. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Barbour uvádí: David Koller 
Acoustic Tour 2017 
mimo předplatné 

David  Koller  vyráží  s  kapelou 
na akustické turné po divadlech. Je-
den  z  nejrespektovanějších  českých 
muzikantů  se  vydává  za  fanoušky, 
než se na sólové dráze lehce odmlčí 
kvůli závazkům ve znovu probuzené 
skupině Lucie.
Čt 16. 11. v 20.00, Národní dům

Symfonický orchestr Frýdek-Mís-
tek a hosté, W. A. Mozart:

 Requiem v d-moll 
mimo předplatné

Soubor skladeb, který po předčasné 
a  neslavné  smrti  Mozarta  dokončil 
jeho žák F. X. Süssmayr. Průzračná 
melodická hudba a mystické latinské 
texty Requiem vyzývají k sebezpyto-
vání a zračí naději ve spásu.

TANEC
So 18. 11. v 19.00 Národní dům

Tančírna 
Příležitost vypilovat figury a připra-
vit se na plesovou sezónu. Jana Šod-
ková hraje na Tančírně hudbu do kro-
ku  valčíku,  jivu,  foxtrotu  a  dalších 
standardních  tanců  a  latiny.  Dress 
code  je  společenský  oděv  a  obuv. 
Připravte se na Tančírnu: Novoroční 
ples v pátek 12. 1.
Vstupné 80 Kč v předprodeji / 120 Kč 
na místě.

VÝSTAVY
St 1. 11. – Čt 30. 11. 

9,99%: Sousedé na fotografiích
Fotografie  Jiřího  Volejníka  doku-
mentující výstavu Sousedé výtvarné 
skupiny 9,99%. Rozsáhla site specific 
výstava byla v září a říjnu instalová-
na v hale bývalé textilky na Těšínské 
ulici. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Čt 9. 11. v 19.00 

Vražedný pátek 
Př. sk. SP 

Divadlo v Řeznické
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2. 11. v 18.30, Místek
Čtení ke kafi 

Divadlo MALÉhRY Brno – vstupné 
70 Kč.

7. 11. v 18.00, Místek
Cestovatelská přednáška 

Michal  Štěpánek  –  Írán  dvě  tváře 
Persie – vstupné 20 Kč. 

7. 11. v 18.00, Frýdek
Beseda Petry Halamíčkové 

Beseda  k  její  nové  knize  Transfor-
mátor myšlenek.

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
ANTONÍN KROČA A RODINA
Prodejní výstava mistra neoexpresi-
onismu potrvá do 13. listopadu.
SLOVANÉ V HORNÍM POVÁŽÍ
Výstava  zapůjčená  z  Povážského 
múzea v Žilině dokumentuje Slova-
ny.  Vernisáž  výstavy  ve  čtvrtek  2. 
listopadu v 17 hodin, výstava potrvá 
do 30. listopadu.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte  parky  kolem  Frýdeckého 
zámku  a  získejte  poklad!  Hledač-
ka je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. 

Čtvrtek 2. listopadu v 16.30, 
Zelený dům

SVĚDKOVÉ DÁVNÝCH ČASŮ
 – DŘEVĚNÉ KOSTELY, 

KAPLE A ZVONICE
Požár  v  noci  2.  srpna  nás  připravil 
o vzácný dřevěný kostel Božího těla 
v Gutech.  Jak  bude  probíhat  obno-
va  kostela  v Gutech?  Jak  se  znovu 
postavil  kostel  v  Ostravě-Hrabové? 
Zaniklý kostel v Tiché, kaple a zvo-
ničky v Trojanovicích.

Čtvrtek 9. listopadu v 16.30, 
Zelený dům

750 LET FRÝDKU-MÍSTKU – 
HISTORIE MĚSTA V KOSTCE
Přednáška v  rámci oslav 750  let  tr-
vání města přiblíží  hlavní mezníky 
ve vývoji města.

Čtvrtek 16. listopadu v 16.30, 
Zelený dům 

750 LET FRYČOVIC
Jednou  z  obcí,  které  jsou  zmíněny 
v  testamentu biskupa Bruna 29. 11. 
1267, jsou Fryčovice. Přednáška při-
blíží historický vývoj této obce.

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 šetrný 
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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
15.-16. 11., 8–17 h.
Velká burza Adry

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

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

Antonínovo náměstí v Místku 
3. 11. v 19.00–20.30

Koncert relaxační alikvótní 
hudby

Hudební formace Za Hranicemi 
Ticha.

Každé pondělí v lichý týden, 
další je 6. 11. v 18.00–19.30

Kurz bubnování pro začátečníky
Učitel: Daniel Plecháček
muzikohrani@seznam.cz, 

737 805 593
11. 11. v 9.00 - 18.00

Kurz posvátné geometrie
Učitel: PhDr. Miluška Kocurová
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každé pondělí v sudý týden, 
další je 13. 11. v 18.00–20.00

Kurz – Tanec života
Učitel: RNDr. Lenka Krejčí

lenka@tanecduse.net, 721 206 874
Každé úterý v 16.30 - 18.30
Terapeutická jóga, kurz

Eva Berkana
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každé úterý v 18.30 - 20.30

Ashtanga vinyasa jóga, kurz
Monika Lepková

monicatko1@seznam.cz, 
775 348 567

Každou středu v 17.00 -18.15
Tai-chi – začátečníci, kurz

Michal Poledník
michalp@centrum-berkana.cz, 

602 374 038
Každý čtvrtek v 18.40 – 20.00

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová

Athayoga.eu@gmail.cz, 774 319 609 
Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana

eva@berkana.cz, 603 793 595
Každý čtvrtek v 8.30 - 10.00
Yoga wheel – otevřené lekce

Monika Lepková
monicatko1@seznam.cz, 

775 348 567
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 4. listopadu v 15 hodin
O líných strašidlech

Veselá činoherní pohádka o líné has-
trmance,  ježibabě  a  pokladu  ukry-
tém ve starém mlýně. Na motivy hry 
Vladimíra Čorta volně zpracovaly Š. 
Blahutová  a  I.  Jedličková.  Pro  děti 
od 4 let hraje DS KuKo F-M. Vstup-
né 30 Kč.
Sobota 18. listopadu v 15 hodin

Perníková chaloupka
Premiéra  klasické  pohádky  v  lout-
kovém provedení.  Pro děti  od 3  let 
– hraje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek. Vstupné 30 Kč.

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

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz
sobota 18. 11. v 20 hodin

HITY z kazeťáku 
Jedinečná  retro diskotéka. Předpro-
dej 150 Kč  s místenkou – BIC Frý-
dek-Místek.  Přijďte  se  s  námi  pro-
tančit  zpět  v  čase  s  největšími  hity 
uplynulých  dekád  minulého  století. 
Uvítáme vás rádi v retro kostýmech. 
Více na www.hityzkazetaku.cz

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
(Pokračování ze str. 11)
11. 11. ZA DENÍKEM 
JANA TLESKAČE

Opět  máte  možnost  si  zahrát  hru 
v  ulicích  města  Frýdku-Místku 
na  motivy  knížky  Jaroslava  Fo-
glara  –  Dobrodružství  v  temných 

uličkách.  Všichni  máte  šanci  vidět 
a chytit tajemného Široka a vzít mu 
hlavolam ježka v kleci. Vyzkoušíte si 
roli Vontů, kteří spolu soupeří o vlá-
du ve Stínadlech či Druhostraníků, 
kteří se snaží ve Stínadlech najít de-
ník Jana Tleskače či první Vontskou 
kroniku…  Věk:  8–99  let,  Cena: 
20 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va  B,  Pionýrů  764,  Místek,  14.00 
–  21.00  hodin  (Prezence:  do  15.00 
hodin)
Informace:  Jiří  Šnapka  |  Telefon: 
558 111 773, 604 524 066  | E-mail: 
jirka@klicfm.cz
18. 11. AMERICKÉ DOBROTY

V SOBOTY
Během sobotního dopoledne ochut-
náme  typickou  sladkou  dobrotu 
země hvězd a pruhů – americké coo-
kies. Upečeme si tyto lahodné koláč-
ky hned ve dvou variantách. Pokud 
vše  hned  nesníte,  sušenky  si  také 
pěkně zabalíte do vlastnoručně vyro-
beného obalu. Čekají na vás zábavné 
hry nejen s americkou tematikou.
Věk: 6–15 let, Cena: 80 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 12.00 
hodin,  Informace:  Recepce  |  Tele-
fon:  558 111 777,  778 421 468  | E-
-mail: recepce@klicfm.cz

 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 pře-
dem 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
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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

22. a 23. 11. v 16.00–20.00
Výroba vánočních ozdob a věnců

22. dospělí, 23. děti

OC FRÝDA

DIVADLO pokračuje! 
Loutková pohádka v dětském 
koutku. Pro děti od 3–9 let. 

Uvádí divadlo Loutkový svět.
4. 11., od 14.00

Dušičky se Strašfuňákem
18. 11., od 14.00 

Sportování se Strašfuňákem
Více na www.ocfryda.cz

STOLáRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
tel.: 558 629 135

www.klub-stolarna.cz
4. 11. od 20.00

Big Blast! Band 
vs. Swingtime Band 
Souboj bigbandů.

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
8. 11. v 18 hodin  

DŘEVĚNÉ MYŠLENKY
Vernisáž  dvouměsíční  výstavy  dře-
věných  reliéfů mistra  řezbáře  Jiřího 
Vyviala.

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
2.–5. 11. – TAJEMSTVÍ 

LIDSKÉHO BYTÍ
POHLEDEM JÓGY –  prodlou-
žený víkend  s  jedním z nejhlubších 
témat života. Filozofie a praxe jógy, 
jedna  z  cest,  směřujících  k  pocitu 
štěstí, naplnění svého života, k plné 
harmonii  svého bytí. Pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé, těles-
ná  cvičení,  relaxace,  dechové  tech-
niky, vyprávění ve vztahu k životní 
filozofii a mnohé další. 

Pravidelné čtvrtletní 
kurzy jógy:

Filozofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro  udržení  či  zlepšení  fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 
Výukové materiály s  jógovou  tema-
tikou,  zpracované  na  základě  dlou-
holetých  zkušeností  a  ve  spolupráci 
s lékaři a dalšími odbornostmi – dle 
tématu.  Vhodné  pro  lektory  jógy 
i pro širokou veřejnost.

Více informací 
na www.joga-karakal.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 asistentek 
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
23. 11. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
20. 11. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 11. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

. Čtvrtek v 15.45 a 16.45 hodin.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak  dítěti  dopomoci  správně  růst 
(obsahová  náplň:  praktické  nácviky 
manipulace  s  dítětem,  masáže  ko-
jenců,  metodika  správného  krmení, 
relaxační  polohy  pro  zklidnění  ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
14., 21., 28. 11. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
14., 21., 28. 11. – 10.00 h.

PENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
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

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 
2. 11. Malování obrázků 

pro kalendář 2018
6. 11. Koláže z listí

9. 11. Nezbednická kuchyně
11. 11. Divadelní představení 
v Českém Těšíně – hrazeno 

z projektu Prevence kriminality 
– jen pro přihlášené

16. 11. Čajovna spojená s diskuzí 
na dané téma

17. 11. Statní svátek – zavřeno
Každé úterý chodíme do  tělocvičny 
od 16 do 17 hodin. S sebou přezůvky 
a sportovní oblečení.

Každou  středu  je  konzultační  den 
–  den,  určený  pro  jednotlivce  nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější  program  na  každý  den 
najdete  na  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. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 
prostor!

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

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu i vý-
hodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH  LEKCÍ  A  DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 
KURZŮM NAJDETE NA WEBU.

ATELIÉR KRESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

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

3. 11. pátek BAD JOKER’S CRE-
AM & GUESTS
VÝROČÍ  SEXY  GLAM  ROCKO-
VÉ KAPELY, HOSTÉ: RESERVO-
AR DOGZ (HARD ROCK / BRNO) 
RECONQUISTA (HEAVY METAL 
/ OSTRAVA), WELCOME DRINK.
4. 11. sobota TÖRR & ROOT
SPOLEČNÝ  KONCERT  DVOU 
METALOVÝCH LEGEND.
10. 11. pátek J.A.R.
NEJLEPŠÍ ČESKÁ FUNKY SKU-
PINA  S  NEJVĚTŠÍM  POČTEM 
OSOBNOSTÍ,  DAN  BÁRTA, 
HOLÝ,  KLEMPÍŘ,  VIKTOŘÍK 
A DALŠÍ. TOUR K NOVÉ DESCE 

ESKALACE DOBRA.
11. 11. sobota NO!SE: DJ PIXIE
JEDEN  Z  NEJLEPŠÍCH  DNB 
DJS ČESKA PO DLOUHÉ DOBĚ 
VE STOUNU.
16. 11. čtvrtek HITY ZE ZÁHRO-
BÍ 18 PLUS!
SVÁTEČNÍ  HITY  S  DJ  KOMÁ-
REM!
17. 11. pátek VIBRATIONS w/ CH-
RIS SADLER
ZAHAJOVACÍ  PÁRTY  NOVÉ 
AKCE  ZAMĚŘENÉ  NA  TA-
NEČNÍ  MUZIKU!  DJS:  CHRIS 
SADLER,  KMIN,  MATHIASS 
O’ZANA, HARDCASTL3

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

- v I. NP objektu č.p. 647, Kostikovo náměstí, o vý-
měře 133,94 m2 (prodejna), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek. 
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-

ného zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpoz-
ději do 22. 11. 2017. U nabídek podaných poštou rozho-
duje  datum  poštovního 
razítka  (nejpozději  do 
21. 11. 2017).

Případné  dotazy  vám 
zodpoví  na  telefonním 
čísle 558 609 176 Domi-
nika Chludová.

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

PŘÁTELSKÉ
UTKÁNÍ
HOKEJOVÝCH REPREZENTACÍ
DO 19 LET  

11.11. 17:00  Česko - Finsko

HALA POLÁRKA, FRÝDEK-MÍSTEK 

14. – 17.12. 2016 RT TORAX ARÉNA, OSTRAVA-PORUBA

st 14. 12. 2016
13:00 ČESKO – JAPONSKO

čt 15. 12. 2016
16:00 ŠVÝCARSKO – RAKOUSKO

so 17. 12. 2016
16:00 ČESKO – ŠVÝCARSKO
20:00 JAPONSKO – RAKOUSKO

TURNAJ 4 ZEMÍ

Generální partner juniorského hokeje

ženských reprezentací

pá 16. 12. 2016
16:00 ŠVÝCARSKO – JAPONSKO
20:00 RAKOUSKO - ČESKO

14. – 17.12. 2016 RT TORAX ARÉNA, OSTRAVA-PORUBA

st 14. 12. 2016
13:00 ČESKO – JAPONSKO

čt 15. 12. 2016
16:00 ŠVÝCARSKO – RAKOUSKO

so 17. 12. 2016
16:00 ČESKO – ŠVÝCARSKO
20:00 JAPONSKO – RAKOUSKO

TURNAJ 4 ZEMÍ

Generální partner juniorského hokeje

ženských reprezentací

pá 16. 12. 2016
16:00 ŠVÝCARSKO – JAPONSKO
20:00 RAKOUSKO - ČESKO

DUŠIČKOVÝ KONCERT NADĚJE
soubor historických hudebních nástrojů

MUSICA DA CHIESA
Sobota 4. listopadu v 17.00, kostel sv. Jakuba v Místku

www.musicatempli.cz


