
Náměstí Svobody 
bude v pátek 1. 12. zno-
vu praskat ve švech díky 
tradiční akci s rozsvíce-
ním Vánočního stromu, 
s nímž se naplno v celé 

kráse ukáže i vánoční 
výzdoba v celém městě.
Na náměstí se otevřou 

stánky  s  tradičním  vá-
nočním zbožím,  různým 
občerstvením  a  s  hor-

kými  nápoji.  Děti  v  den 
rozsvěcování  čekají  zví-
řátka,  kolotoč  nebo  vý-
tvarné  dílničky  se  SVČ 
Klíč.  „Odpoledne  začne 
program  na  pódiu  vy-
stoupením  Ostravičky 
od  15  hodin,  následně 
se  představí  svérázná 
kapela  Jablkoň,  pohybu-
jící  se  na  hraně  žánrů, 
a  se  setměním  kolem 
16.45  primátor  společně 
s dětmi  rozsvítí Vánoční 
strom,  který  bude  osvě-
covat  následný  koncert 
Michala Hrůzy,“ přiblížil 
program  náměstek  pri-
mátora  Pavel  Machala. 
Poprockový  hudebník 
Michal Hrůza  se  prosla-
vil s kapelou Ready Kir-
ken, jeho největším hitem 
je Bílá velryba.   (pp) 
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slovo primátora
Vážení občané, 
chtěl bych vás už nyní pozvat na bohatý program Advent-

ního městečka, které bude na místeckém náměstí od pátku 
1. 12. do soboty 23. 12. vytvářet tu správnou atmosféru před 
vlastním Štědrým dnem. Velký vánoční strom, který jako 
vždy slavnostně rozsvítíme spolu s celou vánoční výzdobou 
ve městě, nás bude ladit na vánoční svátky a mě těší, že se 
na bohatém programu městečka podílí hojně místní školy, 
organizace a kulturní soubory, které využívají příležitosti 
ukázat se nejbližším i představit se třeba dalším divákům, 
které se jim právě podaří zastavit v předvánočním shonu. 
Slyšel  jsem, že pořadatelé z KulturyFM připravili na roz-
svícení Vánočního stromu nějakou „hrůzu“, ale spoléháme 
na ně, že se jako vždy zcela zaplněné náměstí nebude nudit.
Stejně tak patří poděkování týmu z živnostenského úřa-

du,  který  se  se  zkušenostmi  z  farmářských  trhů  postará 
o vánoční trhy a další bohatý doprovodný program v podo-
bě fotopanelů pro děti a dalších atrakcí vhodných pro mo-
mentky, chybět nebude ručně vyřezávaný betlém, dřevěná 
výtvarná  dílna,  expozice  historických  vánočních  přání, 
a protože vše už se nevměstná pouze na náměstí, ale ožijí 
i okolní uličky a prostory, pro lepší orientaci bude městečko 
vybaveno rozcestníky, aby si každý snadno našel to své. 

 Michal Pobucký

Mše za Frýdek-Místek
V kostele sv. Jana a Pavla 29. listopadu od 17 hodin 

proběhne Mše za Frýdek-Místek, která je určena všem 
lidem bez ohledu na vyznání. Zazní na ní přímluvy 
za město u příležitosti 750 let od jeho vzniku.
„Zúčastní  se  církve  působící  na  území  města, 

přijede také vzácný host ostravsko-opavský biskup 
Martin David a současně z partnerského města Biel-
sko-Biala Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecký. 
Poté se účastníci přesunou průvodem na místecké 
náměstí,  kde  bude  připraven  kulturní  program,“ 
sdělil náměstek primátora Richard Žabka.
Na náměstí už bude připraveno pódium pro tra-

diční akci s rozsvěcováním stromu a vánoční vý-
zdoby ve městě a od 18.30 bude patřit Pěveckému 
sboru B. Martinů.  (pp)

Vedení města Frýd-
ku-Místku pokračuje 
v boji proti nepřizpů-
sobivým občanům. 
Po zrušení ubytovny 
v bývalých kasárnách, 
jejíž klienti vyvoláva-
li v jejím okolí napětí, 
přichází magistrát pro-
střednictvím odboru 
bezpečnostních rizik 
a prevence kriminali-
ty s návrhem opatření 
obecné povahy – vyhlá-
šením oblastí se zvý-
šeným výskytem soci-
álně nežádoucích jevů 
ve městě, kterým si chce 
políčit na další problé-
mové lokality.
„Jedná  se o dva domy 

na  ulici Míru  a  o  objekt 
na ulici F. Čejky a Křiží-
kova,  kde  se  objevuje 
porušování  veřejného 
pořádku  a  občanského 
soužití  a  dochází  k  čas-
tějšímu  výskytu  trestné 
činnosti,  jsou  zde  často 

spatřovány  osoby  pod 
vlivem  alkoholu  a  ji-
ných  návykových  látek, 
což  má  nepříznivý  vliv 
na výchovu a rozvoj dětí. 
Často zde musí zasahovat 
policisté  i  orgán  sociál-
něprávní  ochrany  dětí,“ 
vysvětlil primátor Michal 
Pobucký.  Nejde  přitom 
o  malicherné  záležitosti, 
ale  i  trestné  činy,  fyzic-
ké  násilí,  vyhrožování 
zabitím  a  podobně,  kdy 
společným jmenovatelem 
často  bývá  konzumace 
alkoholu nebo drog.
Návrh radnice je namí-

řen proti případným dal-
ším nepřizpůsobivým ob-
čanům, kteří by po přijetí 
opatření jako noví nájem-
níci  v problémových do-
mech již neměli od úřadu 
práce  dostávat  doplatek 
na bydlení, tudíž jim fak-
ticky  bude  znemožněno, 
aby  se  zde  přistěhovali. 
„Nechceme, aby nám ob-

Rozsvěcování Vánočního stromu

PROBLÉMOVÁ UBYTOVNA: Občanské soužití tady nefunguje. 
 Foto: Petr Pavelka

Město bojuje s nepřizpůsobivými

chod s chudobou přiváděl 
do města další problémo-
vé  osoby.  Sociálně  slabé 
respektujeme,  umíme  se 
o  ně  postarat,  ale  nepři-
způsobivými  občany  ne-
necháme terorizovat naše 
slušné občany, kteří chtějí 
žít  v  klidu  a  bez  obav,“ 
zdůraznil primátor.   (pp)
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Zástupci vedení měs-
ta, Československé obce 
legionářské, Armády 
ČR i žáci 2. základní 
školy se v pátek 10. listo-
padu setkali na frýdec-
kém hřbitově, aby uctili 
památku hrdinů nejen 
obou světových válek, 
ale všech válečných kon-
fliktů, u příležitosti Dne 
veteránů, který připadá 
na 11. listopad.
„Toto  datum  připo-

míná,  že  před  99  lety 
v  železničním  vagoně 
v  lese  u  francouzského 
Compiègne  byla  pode-
psána  dohoda  o  příměří. 
Příměří znamenalo ukon-
čení  bojů  první  světové 
války,  na  jejímž  začátku 
všichni  věřili,  že  bude 
krátká. Čas však ukázal, 
že  žádná  strana  nedo-

sáhne  rychlého vítězství. 
A  tak  v  bojích mezi  zá-
kopy  hynuly  tisíce  vojá-
ků.  První  světová  válka 
připravila  o  život  skoro 
osm milionů lidí, více než 
19  milionů  bylo  raněno, 
přes  šest  milionů  zajato. 
Souhrnné číslo ztrát není 
pouhou  statistickou  po-
ložkou. Představuje mili-
ony lidí s jejich tragickým 
údělem.  Za  všemi  těmi 
čísly  bychom  měli  vidět 
člověka, který ve své době 
také chtěl žít obyčejný ži-
vot. Protože ctil hodnoty, 
jako  jsou  věrnost,  sta-
tečnost a obětavost, v je-
jich  světle  se  rozhodoval 
a pak byl ochoten oběto-
vat i svůj život,“ promlu-
vil k přítomným primátor 
Michal  Pobucký,  který 
osvětloval  také  symboli-

ku vlčího máku. Červený 
květ  symbolizuje zmaře-
né životy vojáků v první 
světové válce. Rudé květy 
jakoby na znamení nové-
ho  života  pokryly  flan-
derská pole,  rozbrázděná 
granáty  a  zbrocená krví. 
Přispěl k  tomu  i podplu-
kovník  John  McCrae, 
který  v  květnu  1915  na-
psal báseň o flanderských 
polích, na nichž rozkvetlo 
takové  množství  vlčích 
máků,  jaké  zde  předtím 
nikdo neviděl. 
Den  válečných  vete-

ránů  v  České  republice 
připomíná  naše  statečné 
legionáře,  českosloven-
ské  vojáky  a  důstojníky 
na  frontách  II.  světové 
války,  též  všechny  pří-
slušníky  Armády  České 
republiky nasazené v me-

DEN VETERÁNŮ: Pietní akt na frýdeckém hřbi-
tově.   Foto: Petr Pavelka

Vzpomínalo se s vlčími máky

Frýdek-Místek má 
po Elišce Servátkové 
další kulturní osobnost, 
jejíž působení ve městě 
připomíná pamětní des-
ka na objektu spojeném 
s její činností. Zatímco 
u malířky je to budova 
lidové školy umění, při-
pomínku lašsko-evrop-
ského básníka Óndry 
Łysohorského najdete 
vedle 1. ZŠ na stěně 
bývalé obchodní akade-
mie, kde studoval na ně-
meckém gymnáziu.
„Jsme rádi, že jsme do-

stali  od  literátů  podnět, 
který  vedl  až  k  pamětní 
desce vytvořené Jiřím Si-
binským.  Osobnost  frý-
decko-místeckého rodáka 
tak  bude  důstojně  připo-
mínána,“ nechal se slyšet 
při  slavnostním „odhale-
ní“  desky  náměstek  pri-
mátora Pavel Machala.
„Óndra  Łysohorský, 

vlastním  jménem  Ervín 
Goj, se narodil v červen-
ci  1905  nedaleko  odsud 
pod  mariánským  koste-
lem  –  v  Pražmově  ulici, 
z  níž  zůstal  jediný  dům 
–  dnes  Dům  pokojného 
stáří.  Sem do  této  budo-
vy – kdysi gymnázia ko-

runního prince Rudolfa – 
chodil v letech 1916–1919 
a  pak 1921–1922,  ovšem 
maturoval  v  Ostravě,“ 
sdělila  přítomným  Ka-
teřina Janásová z Muzea 
Beskyd,  kde  má  Óndra 
Łysohorský  svou  vlastní 
stálou  expozici.  „První 
básně  napsal  v  němči-
ně asi v 17  letech. První 
báseň v  laštině  je z  roku 
1931. Byl to trilingvní au-
tor, který psal v němčině, 
češtině a laštině,“ zdůraz-
nila Kateřina Janásová. 
Význam autora i počin 

frýdecko-místecké  rad-
nice,  která  se  rozhodla 
osobnost  Łysohorské-
ho  zdůraznit  pamětní 
deskou, vyzdvihoval také 
Karel  Bogar.  „V  roce 
1970  byl  dokonce  kan-
didátem  Nobelovy  ceny 
za  literaturu,“  uvedl Bo-
gar  k  autorovi,  po  němž 
je pojmenována také jed-
na z ulic sídliště Slezská. 
Že Łysohorský  na  rodné 
město nikdy nezapomněl, 
dokazuje  i  veršík,  který 
zazněl na samotný závěr: 
„Co říct o Místku? Co říct 
o Frýdku? Místek, věrný 
lístek,  patří  k  Frýdku-
-kvítku“.   (pp)

ODHALENÍ DESKY: O. Łysohorský na budově, 
kde studoval.  Foto: Petr Pavelka

Pamětní deska 
O. Łysohorského

zinárodních  mírových 
misích.  Všem  těm  patřil 

pietní akt k památce svě-
tového Dne veteránů. (pp) 

Rok co rok chodí pri-
mátor Michal Pobucký 
za nejstarší občankou 
města Annou Mazuro-
vou, která letos osla-
vila úctyhodných 106 
let. Nyní věří, že zapo-
čal podobnou tradici 
v mužském provedení. 
Počátkem listopadu 
blahopřál ke stoletému 
jubileu Aloisovi Liber-
dovi, který ve svém 
věku neměl ještě pro-
blém zapsat se do kro-
niky města.
Alois  Liberda  se  vyu-

čil  jako  krejčí  a  v  tomto 
oboru se stal velmi vyhle-
dávaným, protože jako je-
den z mála uměl excelent-
ně ušít saka na míru. Byl 
také  jedním  ze  zakláda-
jících  členů Klubu  přátel 
Lysé hory, na jejíž vrchol 
se podíval po svých ještě 
ve svých 87  letech. Kro-
mě  chození  po  horách 
jej  v  posledních  letech 
udržovaly  procházky 
s pejskem a možná i život 
v  nejvyšším  patře  domu 
bez výtahu. Že bude mít 
tuhý  kořínek,  se  u  něj 
ukázalo velice záhy v po-
hnutém  dětství,  kdy  mu 
oba  rodiče  coby  batole-
ti  umřeli  na  španělskou 
chřipku. On přežil  a  vy-
chovávala  jej  teta.  Jeho 
okolí k jeho životosprávě 
prozradilo,  že  kouřil  jen 
za  války,  mezi  oblíbe-

100 LET: Alois Liberda se dožil trojciferných na-
rozenin.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek má stoletého muže,
který ještě v 87 vyšel na Lysou horu

ným  jídlem  měl  vždy 
brambory  se  zelím,  ale 
nějakou  tu  štamprličku 
si na horách vždycky dal. 
Do dnešních dní se může 
pochlubit  výborným 
zrakem,  kdy  bez  brýlí 
sleduje  v  televizi  sport 
a  romantické filmy,  pro-
listuje  i  zpravodaj.  „Oči 
má úžasné. Nesnese  tře-
ba  žádné  drobky,  v  tom 
je strašný pedant. To nám 
dá najevo nespokojenost, 
i když nyní už po mrtvici 
nemluví,“  říkají  členové 
rodiny, kteří se o něj sta-
rají  spolu  se  sociálními 
pracovnicemi,  aby mohl 
zůstat  v  domácím  pro-
středí, i když už je odká-
zaný na lůžko. „Snažíme 
se v rodině pořešit doma 
i  občasné  zdravotní  pa-
tálie,  protože  z  nemoc-
nice  by  se  asi  nevrátil. 
Musíme říct, že je škoda, 

že  dnes  nejsou  doktoři, 
kteří by takto byli ochot-
ni  za  pacienty  docházet. 
Když  zavoláte  záchran-
ku, protože jinak nemáte 
koho, vždycky  je  tam  ta 
tendence si takto starého 
pacienta  odvézt,“  svěřila 
se  rodina  se  zajímavým 
podnětem.  „Zkusíme  se 
nad  tím  zamyslet,  jestli 
bychom tuto terénní me-
dicínskou službu neuměli 
nějak  vyřešit  například 
přes  náš  hospic,“  reago-
val  bezprostředně  pri-
mátor  Michal  Pobucký, 
který Aloisovi Liberdovi, 
otci  dvou  dcer,  se  stále 
bystrým pohledem, který 
už má čtyři vnuky a šest 
pravnuků,  popřál  samo-
zřejmě především hlavně 
zdraví,  aby  se  podobně 
jako  u  paní  Mazurové 
mohli  vidět  opakovaně 
zase za rok.   (pp)
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V novém prostředí 
haly Polárka proběhl 
Trh vzdělávání a uplat-
nění 2017, který připra-
vilo Statutární město 
Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s úřadem práce. 
Sázka na nové prostory 
poté, co Národní dům 
již nestačil kapacitně, se 
vyplatila. Organizátoři 
z živnostenského úřa-
du při hodnocení akce 
vesměs získávali jen 
samé jedničky.
„Já  to určitě hodnotím 

pozitivně,  prošli  jsme 
většinu  stanovišť  a  šest 
desítek škol i firmy, coby 
potencionální  zaměstna-
vatelé,  se  skutečně  sna-
žily zaujmout. Pro rodiče 
a  mládež  byl  trh  velmi 
atraktivní  a  měl  by  jim 
pomoci v jejich rozhodo-
vání  o  budoucím  životě. 
Za město mohu slíbit, že 
už  v  příštím  roce  se  bu-
deme snažit při  této akci 
využít  i  ledovou  plochu, 
jejíž  zakrytí  moderní 
technologií  jsme  si  dnes 
úspěšně  vyzkoušeli,“ 
hodnotil  primátor  Mi-
chal  Pobucký.  Jeho  ná-

městek  Karel  Deutscher 
při  slavnostním  zahájení 
seznámil  s  pravidly  sou-
těže  TECH-talent  a  IN-
DUSTRIAL-talent  2017, 
která  je  určena  žákům 
a  studentům  ZŠ  a  SŠ 
z  Frýdku-Místku.  „Úko-
lem je vytvořit tříminuto-
vé video o technické pro-
fesi  nebo  průmyslovém 
objektu na území města. 
Zúčastnit  se  mohou  jed-
notlivci  i  týmy  a  porota 
bude  hodnotit  především 
originalitu a kvalitu zpra-
cování. Čas mají do 7. 2., 
vyhodnocovat  pak  bude-
me u příležitosti Meziná-
rodního  dne  dětí,“  infor-
moval Karel Deutscher. 
Akci  navštívily  davy 

lidí  a  pro  některé  před-
stavovala první příležitost 
prohlédnout  si  moderní 
halu Polárka. Převažovali 
samozřejmě ti, kteří se le-
tos musí rozhodnout, jaké 
další  vzdělání  zvolí.  Pro 
ty měl užitečnou radu ře-
ditel  frýdecko-místecké-
ho úřadu práce Vladimír 
Patáčik, který přibližoval 
návod na úspěch přes nej-
lepšího fotbalistu planety 

Letos už umělci z ob-
lasti street art pokryli 
svými malbami pod-
chod u bývalého au-
tobusového nádraží 
a okolí haly Polárka. 
V poslední části pro-
jektu se na konci říj-
na uskutečnil „graffiti 
jam“ v podchodu pod 
Beskydskou ulicí.
„Měli jsme tu o víken-

du  dvacítku  umělců  ze 
všech koutů republiky a ti 
se  realizovali  na  stěnách 
podchodu  tentokrát  bez 
bližšího  zadání  formou 
volné  tvorby,“  sdělil  Ja-
kub  Tichý,  ředitel  Kul-
turyFM,  která  akci  po-
řádala  jako součást oslav 
750  let  města  ve  spolu-

práci  s  United  Colours, 
které sdružují a podporují 
mnoho graffiti umělců ze 
střední Evropy.
„Už po realizaci v kří-

žovém podchodě jsme vě-
děli, že budeme chtít tou-
to  cestou  oživit  některá 
jiná šedá místa ve městě. 
Prozatím se daří, jak sami 
umělci pěkně říkají – za-
hlazovat  vrásky  na  tváři 
města – a my určitě i příš-
tí rok budeme hledat další 
místa,  kterým  by  slušel 
sprejerský  make  up,“ 
ujistil,  že  s  podobným 
projektem  město  počítá 
i  napřesrok,  náměstek 
primátora Pavel Machala. 
(Více fotografií na webu 
a facebooku města)  (pp)

ZÁBAVA PRO VŠECHNY: Nad svářečským „uměním“ náměstka primátora 
Pavla Machaly se okolí pobavilo.  Foto: Petr Pavelka

Hala Polárka hostila Trh vzdělávání a uplatnění 2017

Vedení města přija-
lo pozvání vedení spo-
lečnosti Biocel Paskov, 
která je nyní součástí 
skupiny Lenzing, svě-
tového lídra ve výrobě 
viskózových vláken. Zú-
častnění byli překvape-
ni, jak Biocel v podstatě 
opustil papírenský prů-
mysl a přeorientoval se 
na buničinu, kterou vy-
užívá průmysl textilní.
„Biocel  je  z  pohledu 

města  významným  za-
městnavatelem  a  mo-
mentálně  skýtá  velkou 
šanci pro mladou genera-
ci v perspektivní výrobě, 
protože  řada  stávajících 
zaměstnanců už se ocitla 
v předdůchodovém věku 
a  proběhne  tu  určitá  ge-
nerační  výměna.  I  proto 
byl  jedním  z  partnerů 
Trhu  vzdělávání  a  uplat-
nění,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký. „Poptávka 
bude  po  pozicích  operá-
torů výroby, chemických 
technologů,  také  IT spe-
cialistů,  ale  Biocel  není 
jen o těch zhruba čtyřech 
stovkách  zaměstnanců, 
ale  skutečně  zde  máme 
na  jednom  místě  spole-

V PROVOZU: Od zpracování dřevní hmoty až k fi-
nálnímu výrobku.  Foto: Petr Pavelka

Vedení města v Biocelu

čenství  spolupracujících 
firem,  od  pily,  přes  vý-
robce  palet,  pelet  a  po-
dobně. V opravdu fungu-
jícím klastru má ve všech 
navazujících  činnostech 
uplatnění  okolo  dvou  ti-
sícovek  lidí,“ doplnil ná-
městek  primátora  Karel 
Deutscher.
Paskovský  závod 

v  příštím  roce  oslaví  35 
let  od  své  výstavby,  ale 
navazuje na  stoletou his-
torii  Vratimovských  pa-
píren.  „Zpracováváme 
1,7  milionu  kubíků  dře-
va ročně, ale to se netěží 
primárně kvůli buničiny. 
Žádný  čerstvý,  krásný 
strom  se  nepokácí,  aby 
skončil  v  buničině.  My 
pracujeme pouze se zbyt-

kovými  částmi  kmenů,“ 
zdůrazňuje  generální  ře-
ditel Biocelu Ivo Klimša.
„Viděli jsme, že tu per-

fektně zvládli miliardové 
investice do změny tech-
nologie výroby z papíren-
ské na viskózovou buniči-
nu, čímž si Biocel zajistil 
perspektivní výrobu, pro-
tože  textil  podobně  jako 
potraviny  je  zapotřebí 
vždy.  Viskózová  vlák-
na  nacházejí  uplatnění 
od spodního prádla, přes 
sportovní  oděvy,  obleky 
až  po  speciální  oděvy 
pro  hasiče  nebo  armá-
du,“  ocenil  ve  světovém 
měřítku  špičkový  závod 
v dosahu Frýdku-Místku 
náměstek  primátora  Ri-
chard Žabka.   (pp)

UNITED COLOURS: I podchod pod ulicí Bes-
kydská nyní hýří barvami.  Foto: Petr Pavelka

Třetí fáze letošních United Colours

Messiho.  Ten  má  recept 
na góly v tom smyslu, že 
je důležité nejen sledovat 
míč,  kde  zrovna  je,  ale 
i  předvídat,  kde  může 
být  v  dalším  okamžiku. 
Hravá  forma  převládala 
na většině  stanovišť,  kde 
si  žáci  mohli  vyzkoušet 
pestrou  škálu  činností 

jako  skládání  ubrousků, 
zdobení perníčků,  líčení, 
pájení,  svařování  nebo 
dokonce dojení na  trena-
žeru či laserovou střelnici. 
„Zjišťovali jsme anket-

ním  způsobem  spokoje-
nost  účastníků  s  novým 
místem konání akce a její 
úrovní,  s  venkovní  ex-

pozicí  a  nabídkou  škol, 
a  těší  nás,  že  absolutně 
převládala kladná hodno-
cení,“ uzavřela ohlédnutí 
za  letošním  ročníkem 
vedoucí  živnostenského 
úřadu  Yvetta  Králová, 
která již pracuje se zadá-
ním zapojit do akce i ško-
ly vysoké.   (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈

Taneční skupina 
Funky Beat pod zášti-
tou Tělocvičné jednoty 
Sokol Frýdek-Místek 
byla stejně jako v loň-
ském roce nominována 
na mistrovství světa, 
čímž znovu získala 
jedinečnou možnost 
porovnat své síly s ta-
neční špičkou ze všech 
koutů naší zeměkoule 
a reprezentovat rodné 
město Frýdek-Místek, 
které jejich výjezd 
do Holandska význam-
ně podpořilo.
„Víme  od  trenérského 

týmu,  jak  tvrdě  děvčata 
pracovala  na  tom,  aby 
se této výzvy co nejlépe 
zhostila. Po předchozích 
zkušenostech už  všichni 
věděli,  že  se musí posu-
nout  až  k  akrobatickým 
prvkům,  aby  mohli  za-
ujmout.  Těší  nás  tedy, 
že  letošní  světové  finále 
Funky Beat  tak úspěšně 
zvládl,“ hodnotil celkové 
šesté místo náměstek pri-

mátora Pavel Machala.
Světové  finále  Hip 

Hop Unite World Cham-
pionship  trvalo  po  dobu 
tří náročných dnů. V tom 
prvním  probíhala  pou-
ze  registrace  a  několik 
zkoušek, ale také taneční 
workshop s významným 
tanečníkem  z  Angoly, 
který  pro  všechny  frý-

decké tanečnice předsta-
voval obrovskou inspira-
ci  a především potřebný 
přísun  energie,  povzbu-
zení a motivace. 
Další den se konalo zá-

kladní kolo,  a  tedy  i  boj 
o  postup  do  semifinále. 
Na parketě  se vystřídaly 
desítky špičkových týmů 
například  z  Německa, 
Rakouska,  Holandska 
Ruska,  Belgie,  Nového 
Zélandu  či  jižní  Afriky, 
ale  Funky  Beat  jedno-

značně ukázal, že i mezi 
světovou  konkurencí má 
své  nezpochybnitelné 
místo.  Jak  kadetky,  tak 
juniorky  totiž  podaly 
natolik  excelentní  výko-
ny, že je porota neváhala 
zařadit  do  semifinálové 
top  dvacítky  týmů  z  ce-
lého  světa.  V  semifinále 
se juniorky protancovaly 
k nádhernému 18. místu 
a  kadetky  si  k  obrovské 
radosti všech přítomných 
fanoušků vybojovaly do-
konce postup do finálové 
desítky.  Nakonec  z  toho 
bylo pro frýdecké  taneč-
nice,  které  jsou  výbor-
ným,  navzájem  se  pod-
porujícím  kolektivem, 
nádherné  šesté  místo, 
čímž posunuly své vlast-
ní hranice o další příčku 
a  staly  se nejlepším čes-
kým týmem.
„Obrovské  poděková-

ní  patří  závěrem  všem 

Zpravodajství

„s podporou
města“

KulturaFM fandí stu-
dentům! V Kině≈Vlast 
víme, že studenti mají 
film rádi. A filmy je nej-
lepší si užít v temném 
sále kina, v té nejlep-
ší kvalitě a na velkém 
plátně. Chceme proto 
studentům vyjít vstříc. 
Od listopadu zavádí-
me slevu pro studenty 
do 26 let. A proč právě 
v listopadu?
17.  listopad  a  vůbec 

celý  listopad  je  měsí-
cem,  kdy  jsou  připomí-
nány události  roku 1939 
a  1989.  17.  listopad  byl 
vyhlášen  na  zasedání 
Mezinárodní  studentské 
rady v roce 1941 v Lon-
dýně  jako  Mezinárodní 
den  studentstva  a  je  za-
jímavostí,  že  je  jediným 
mezinárodně  význam-
ným  dnem  českého  pů-
vodu. Víme,  že  kulturní 
rozhled  a  vzdělání  hraje 
ve  společnosti  důleži-
tou  roli,  a  proto  jsme  se 
rozhodli  studenty  tímto 
podpořit. 
„Kino≈Vlast  je  mo-

derní  kino  s  digitálními 
technologiemi,  které 
každý týden uvádí něko-
lik premiér, takže pokud 
v  sále výjimečně nehos-
tují muzikanti nebo diva-
delní soubory z různých 

koutů  republiky,  hraje-
me každý den v  týdnu,“ 
představuje  kino  jeho 
produkční  Lada  Žaben-
ská. Mimo premiéry mo-
hou diváci v Kině≈Vlast 
vidět také reprízy úspěš-
ných  filmů,  které  třeba 
dříve nestihli  a  které  již 
dávno zmizely z progra-
mů multiplexů. „Pořádá-
me také speciální projek-
ce  pro  děti,  seniory,  ale 
i  mateřské,  základní  či 
střední školy. Náročnější 
divák  si  jistě  oblíbí  náš 
Filmový klub, ve kterém 
uvádíme originální filmy 
světové kinematografie,“ 
uvádí ředitel KulturyFM 
Jakub  Tichý.  „Alespoň 
jednou  měsíčně  pořádá-
me přednášky s filmový-
mi  odborníky  či  besedy 
s  tvůrci.  A  výjimkou 
nejsou ani takové perlič-
ky jako projekce naslepo 
nebo snídaně v kině,“ do-
dává Lada Žabenská. 
„Nová  sleva  pro  stu-

denty  do  26  let  činí 

20 Kč  a  platí  u  vybra-
ných projekcí, které jsou 
označeny  ikonou  ‚26‘,“ 
upřesňuje  Michaela  Da-
vidová  z  KulturyFM. 
Vstupenky  do  kina mů-
žete  nakupovat  či  rezer-
vovat  online  z  pohodlí 
domova nebo odkudkoli 
přes  mobilní  telefon. 
Osobně můžete vstupen-
ky  koupit  na  pobočkách 
Beskydského  informač-
ního  centra  nebo  přímo 
v Kině≈Vlast vždy hodi-
nu před promítáním. 
„Program kina najde-

te na webu www.kultu-
rafm.cz  a  v  magazínu 
KulturaFM,  který  je 
zdarma  k  dostání  vždy 
první den v měsíci a na-
jdete ho například v Ná-
rodním  domě,  Nové 
scéně Vlast, pobočkách 
BIC a na mnoha dalších 
místech, včetně frýdec-
ko-místeckých  kaváren 
a  hospůdek,“  radí,  kde 
se  dočíst  o  programu 
kina, Jakub Tichý.

Nová sleva pro studenty
od listopadu v Kině≈Vlast

Léto je nenávratně 
pryč, podzim v plném 
proudu, příroda hraje 
všemi barvami a je čím 
dál větší zima. Podzim-
ní sychravo přináší ide-
ální příležitost „zalézt“ 
někam do tepla. A třeba 
si v tom teple ještě užít 
nějaký ten kulturní zá-
žitek. Vzhledem k tomu, 
že byla zahájena nová 
předplatitelská sezona, 
mají mnozí z vás tento 
plán zaručen. Kultu-
raFM ale přináší boha-
tý program nejen pro 
abonenty. 
V  Nové  scéně  Vlast 

jsou  v  listopadu  vysta-
vena  díla  výtvarníků 
s  poruchou  autistického 
spektra.  Milovníkům 
divadla  jsme  na  podzim 
namíchali  pestrý  koktejl 
a  milovníkům  hudby 
Mozartovo requiem v po-
dání  Symfonického  or-
chestru  Frýdek-Místek. 
Requiem,  tedy  zádušní 
mši,  nalezneme  v  díle 
mnoha  skladatelů.  Jedno 
z  nejznámějších,  ne-li  to 
vůbec  nejznámější,  po-
chází  z  pera  Wolfganga 
Amadea Mozarta. S jeho 
interpretací  se  vypořá-

dal  Symfonický  orches-
tr  Frýdek-Místek  spolu 
s  Lašským  smíšeným 
pěveckým  sborem  Baš-
ka,  Pěveckým  sborem 
Smetana  Frýdek-Místek, 
Pěveckým  sdružením 
Martinů  Třinec  pod  tak-
tovkou  dirigenta  Zdeňka 
Smolky. Pokud se k vám 
tato informace dostala až 
po čtvrtku 16. 11. (20.00/
Národní  dům),  můžete 
ještě stihnout alespoň Di-
áky s koreanistkou Ninou 
Špitálníkovou.
Málokomu  se  podaří 

pobývat v Severní Kore-
ji, aniž by vedle sebe měl 
všudypřítomného  prů-
vodce a byl neustále pod 
dohledem.  Koreanistce 
Nině  Špitálníkové  se  to 
povedlo  v  životě  hned 
dvakrát.  Co  obnášelo 
studium v jednom z nej-
tužších  diktátorských 
režimů na světě? Jak vy-
padá  bezprostřední  se-
verokorejská realita? Jak 
se  režim  změnil  během 
pár  měsíců  po  převzetí 
moci  Kim  Čong-unem? 
Na  tyto otázky dostane-
te  odpověď  na  diácích 
22.  listopadu  od  19.00 
v Nové scéně Vlast.

Program na sychravé 
podzimní dny

Funky Beat reprezentoval ve světě

sponzorům skupiny, bez 
nichž  by  se  nákladná 
cesta  do  Holandska  ne-
mohla  nikdy  uskutečnit 
a děti by si proto nemoh-
ly prožít jedny z nejkrás-
nějších  okamžiků  jejich 
života. Neskutečné velké 

díky proto patří Statutár-
nímu městu Frýdek-Mís-
tek,  městským  společ-
nostem  TS  a  Frýdecká 
skládka,  Moravskoslez-
skému  kraji  a  Hostinci 
a  pivovaru U Koníčka,“ 
zní z Funky Beatu.
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Přišli o do-
mov ne vlast-
ní vinou, po-
týkali se se 

zdravotními potížemi, 
s otřesným napadením 
a nalezli pomoc v nové 
službě Armády spásy. 
Služba Armády spásy 
Prevence bezdomo-
vectví působí ve Frýd-
ku-Místku od 1. 1. 
2017. Působí ve dvou 
oblastech: poskytuje 
poradenství lidem bez 
domova a ohroženým 
ztrátou bydlení, a te-
rénní sociální službu 
v pronajatých bytech. 
Od začátku bylo při-
jato 121 žádostí o byt, 
s těmito zájemci služ-
ba dále spolupracuje 
na hledání bydlení. 
Zároveň máme v ná-
jmu zatím 15 bytů, 
ve kterých bydlí 52 
osob. Know-how čer-
páme ze služby v Ost-
ravě, která má zkuše-
nosti již 12 let.
Rodina,  která  patří 

mezi uživatele naší služ-
by,  požádala  o  pomoc 
právě  v  začátcích  naše-
ho  působení  ve  městě. 
Manželé  přišli  v  kritic-
ké  situaci,  kdy  museli 
bydlet  odděleně  v  azy-
lových  domech  a  jejich 
dospělý syn žil na ulici. 
Přišli  o  bydlení  velmi 
nešťastně.  Rodinný  do-
mek,  který  vlastnil  pan 
K.  se  svým  bratrem, 
bratr  bez  jeho  vědomí 
zastavil a po jeho úmrtí 
o  domek  přišli.  Pan  K. 
byl  dlouhodobě  nemoc-
ný  a  hospitalizovaný, 
jeho  manželka  si  přes 

těžkou situaci stále udr-
žela  zaměstnání,  ale 
syn  přespával  na  ulici. 
V  červnu  byl  otřesným 
způsobem  napaden  do-
sud  nezjištěným  pacha-
telem,  polit  hořlavinou 
a zapálen.
V  březnu  si  paní  K. 

podala  u  naší  služby 
žádost  o  bydlení  a  po-
stupně  nás  informovala 
o zhoršující se zdravotní 
situaci  manžela  a  syna. 
Měli  se  vracet  z  ne-
mocnice  a  neměli  kam 
jít.  V  květnu  nám  pro 
účely  služby  soukromý 
vlastník nabídl zařízený 
byt, nájmem kterého by 
rád  pomohl  potřebným. 
Dojednali  jsme  nájem-
ní  vztah  právě  s  touto 
rodinou. Do bytu se na-
stěhovali  a  se  službou 
spolupracují  na  řešení 
své  sociální  situace. 
Syn  se  po  útoku  bude 
ještě  dlouhodobě  léčit, 
otci bude uznán v brzké 
době invalidní důchod.
Ředitelka  Prevence 

bezdomovectví  Marcela 
Stryjová  upřesňuje  prů-
běh  a  cíle  této  sociální 
služby: „Každý zájemce 
o  „sociální“  byt,  který 
splňuje  podmínky  pro 
zařazení  do  seznamu 
uchazečů  o  byt,  je  před 
umístěním do bytu pro-
věřován  majitelem  ne-
movitosti,  jestli  nemá 
dluhy na nájemném. Dal-
ší podmínkou je možnost 
připojení  se  k  energiím 
u  některého  z  distribu-
torů. Pokud zájemce má 
pohledávky  u  vlastníka 
bytu  či  u  společností 
poskytujících  připojení 

GULÁŠ PRO BEZDOMOVCE: V říjnových 
Dnech proti chudobě dostali lidé bez domova teplé 
jídlo.  Foto: Petr Pavelka

Již 25letá historie 
našeho denního staci-
onáře je zárukou, že 
zájemci o naši službu 
budou v péči profe-
sionálních pracovní-
ků. Jsme zařízením 
rodinného typu, kde 
poskytujeme ambu-
lantní služby osobám 
s mentálním postiže-
ním a kombinovaný-
mi vadami od ukon-
čení povinné školní 
docházky až do stáří. 
Kapacita  našeho  za-

řízení  je  momentálně 
25  klientů.  Cílem  na-
šeho  zařízení  je  plná 
integrace a socializace, 
případně  resocializace 
našich  uživatelů  do  in-
kluzivního prostředí, to 
znamená,  že  u  nás  vy-
tváříme našim uživate-
lům  takové  podmínky, 
aby se mohli pohybovat 
a žít plnohodnotný život 
ve společnosti ostatních 
spoluobčanů.  Tyto  cíle 

jsou  naplňovány  indi-
viduální  i  kolektivní 
prací  s  jednotlivými 
uživateli.  Samozřej-
mostí  je  přizpůsobení 
pracovního  tempa  in-
dividuálním  zvláštnos-
tem  každého  uživatele. 
Naši  uživatelé  pracují 
pod  profesionálním 
vedením  pracovníků 
v  sociálních  službách, 
kteří si v rámci zkvalit-
nění služeb zvyšují své 
kvalifikace  a  také  se 
zúčastňují různých kur-
zů,  které  samozřejmě 
přispějí  ke  zkvalitnění 
služeb  při  práci  s  uži-
vateli.  Za  25  let  exis-
tence  stacionáře  jsme 
si  vydobyli  velmi  dob-
ré  jméno  v  okruhu  po-
skytovatelů  sociálních 
služeb.  Jsme pořadateli 
pestrých  kulturních, 
společenských  i  spor-
tovních  akcí.  Mezi 
nejznámější  akce  patří 
celostátní speciální leh-
koatletická  olympiáda 
pro osoby  s mentálním 
postižením  s  meziná-
rodní  účastí,  která  se 
koná každoročně již 21 
let.  Mezi  hlavní  čin-
nost  každodenní  práce 
s  uživateli  je  činnost 
ergoterapeutická.  Jed-
ná  se  o  pracovní  tera-
pii  a  nově  také  v  těch-
to  činnostech  některé 
uživatele  zaměstnává-
me.  Jedná  se  o  dílny: 
keramická,  tkalcov-
ská,  šicí  a  košíkářská. 
Také  vyrábíme  svíčky 
a  mýdla.  V  rámci  ce-
loživotního  vzdělávání 
je  důležité  i  rozvíjení 
rozumových  a  praktic-
kých  dovedností,  které 

uživatelé  mohou  vyu-
žít  v  osobním  životě. 
V  oblibě  u  našich  uži-
vatelů  je  také  kroužek 
vaření  a  zdravovědy. 
Co se týče pohybových 
možností, v našem sta-
cionáři  nabízíme  cvi-
čení  jógy,  která  velmi 
přispívá  k  dobrému 
psychickému  stavu  na-
šich  uživatelů.  Velké 
oblibě  se  také  těší  ná-
vštěva  krytého  bazénu 
ve  Frýdlantě  nad  Ost-
ravicí,  kam  dojíždíme 
každý  pátek,  završuje-
me tím celotýdenní prá-
ci  ve  stacionáři  a  pří-
jemně se odreagujeme.
Toto je stručný výčet 

našich  pestrých  akti-
vit  a  činností.  Přehled 
o  naší  práci  získáte 
osobní návštěvou staci-
onáře  Handicap  centra 
Škola  života  Frýdek-
-Místek,  o.  p.  s.  Na-
vštívit nás  také můžete 
na webových stránkách 
www.skolazivotafm.
wbs.cz. Osobně můžete 
naše  zařízení  navštívit 
v dopoledních hodinách 
na  adrese  Mozartova 
2313, Frýdek-Místek.
V  případě  vašeho 

zájmu  nás  neváhejte 
kontaktovat  na  telefon: 
558 434 126.
Velice  rádi  mezi  nás 

přivítáme nové kamará-
dy,  jak  ze  školních  za-
řízení, tak také ty, kteří 
jsou  delší  dobu  doma 
a chtějí se dostat do pří-
jemného kolektivu.
Věříme,  že  máme 

vašim  dětem  co  nabíd-
nout.  
 Gabriela Morongová, 

 sociální pracovník 

V krizi nalezla rodina pomoc v nové službě Armády spásy

Proč si zvolit právě Školu života

ROSKA Frýdek-
-Místek je pobočný 
spolek UNIE ROSKA, 
který pomáhá lidem 
s nevyléčitelnou ne-
mocí – roztroušenou 
sklerózou.
Organizace  sdru-

žuje  nemocné  nejen 
z  Frýdku-Místku,  ale 
i z okolí, včetně Třince, 
Jablunkova,  Českého 
Těšína,  Nového  Jičína 
atd.  V  letošním  roce 
se  uskuteční  ve  dnech 
19. 11. – 3. 12. na Ost-
ravici  v  hotelu  ODRA 
rekondiční pobyt, který 
je  pro  postižené  veli-

ce  důležitý  po  fyzické, 
ale  i  psychické  strán-
ce.  Na  účastníky  čeká 
společné  cvičení  pod 
dohledem speciálně vy-
školených cvičitelů,  re-
habilitační  procedury, 
vyhřívaný bazén, před-
nášky  lékařů  o  novin-
kách v léčbě roztrouše-
né sklerózy a další. Pro 
mnohé  účastníky  je  to 
jediná  možnost,  jak  se 
alespoň  jednou  ročně 
sejít a nebýt se svou ne-
mocí sám doma.
Protože  jsme  ne-

zisková  organizace, 
nebyli  bychom schopni 

sami tuto akci financo-
vat.
Každoročně nám po-

máhá  Statutární  město 
Frýdek-Místek a v tom-
to roce se nám podařilo 
také získat v grantovém 
řízení  Podpora  regio-
nů  finanční  příspěvek 
Nadace  ČEZ.  Tímto 
bychom  chtěli  Statu-
tárnímu městu  Frýdek-
-Místek  i  Nadaci  ČEZ 
velmi  poděkovat  za  fi-
nanční podporu našeho 
rekondičního pobytu. 

 Helena Nováková, 
 předsedkyně 
 ROSKY F-M

Pomoc při roztroušené skleróze

k energiím, tak ve spolu-
práci  s  terénním  sociál-
ním pracovníkem pracu-
je na řešení této situace, 
zejména jde o vyjednání 
splátkových kalendářů či 
odpuštění  úroků  z  pro-
dlení. Cílem této sociální 
práce je umožnit žadateli 
získat  podnájemní  byd-
lení  v  „sociálním  bytě“ 
s  možností  do  dvou 
let  získat  doporučení 
a vlastní nájemní bydle-
ní.“  Marcela Stryjová, 

 ředitelka Prevence 
 bezdomovectví 
 Frýdek-Místek
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Ve dnech 24.–29. říj-
na se v Koutech nad 
Desnou konalo tradič-
ní Mistrovství Mora-
vy a Slezska mládeže 
v šachu, na kterém 
Beskydskou šachovou 
školu reprezentova-
lo 29 šachistů. Poch-
lubme se rovnou, že 
do Frýdku-Místku 
přivezli pět medailí.
Kategorii D10 vyhrá-

la Viktorie Buchtová se 
sedmi  body,  její  bratr 
Bartoloměj  Buchta  pak 
rovněž  se  sedmi  body 
v  kategorii  H10  vybo-
joval  bronz.  V  kate-
gorii  H14  zvítězil  Petr 
Gnojek  (8  bodů)  před 
druhým  Markem  Mi-
čou  (8  bodů).  Můžeme 
dodat,  že  oba  prošli 
turnajem  bez  porážky. 
V  kategorii  H16  pak 
skončil  na  stříbrné  po-
zici  Richard  Stalmach 
(7 bodů). 
Po  skončení  turnaje 

byli  nejsmutnější  Lu-
cian  Vantuch  a  Adam 
Frank,  kteří  by  možná 
raději  skončili  třeba 

osmí,  hlavně  však  ne 
čtvrtí,  což  je  pozice 
opravdu smolná, zvlášť 
když třeba rozhodovalo 
jen  pomocné  hodno-
cení.  Ale  budiž  i  jim 
útěchou,  že  na  právě 
skončeném mistrovství 
nešlo  pouze  o  medai-
le,  i  když  o  ně  přede-
vším, ale i o vybojová-
ní  postupových  míst 
na  turnaj  o  jeden  řád 
významnější – na Mis-
trovství  České  repub-
liky v šachu. A  tam se 
díky  svým  výsledkům 
kvalifikovalo  kromě 
medailistů ještě dalších 
šest našich hráčů. Kro-
mě všech dosud zmíně-
ných  ještě  Martin  Va-
šínek,  Matyáš  Kaňák, 
Richard Czepiec a On-
dřej Nytra.
Děkujeme  za  vzor-

nou  reprezentaci  Bes-
kydské  šachové  školy 
a Frýdku-Místku všem 
zúčastněným.  I  těm, 
kterým to tentokrát tře-
ba  úplně  nevyšlo.  Vy-
jde jim to příště. 

 Tomáš Adamec

Hned od začátku 
nové volejbalové sezo-
ny o sobě dávají starší 
žáci Green Volley Bes-
kydy patřičně vědět. 
Již na přípravném 
dvoudenním turnaji, 
který se konal s podpo-
rou Statutárního města 
Frýdek-Místek na do-
mácí palubovce, obsa-
dil tým krásné druhé 
místo za suverénním 

Lanškrounem.
I v krajském přeboru 

hned  na  úvod  soutěže 
ukázal  tým  Radova-
na Podoly,  že  se  s  ním 
musí počítat, když drží 
průběžné  první  místo. 
Stejně  úspěšně  si  vede 
Green  i  v  celorepubli-
kovém Českém poháru, 
kde je po prvním turna-
ji mezi nejlepšími osmi 
týmy  Východní  konfe-

rence.
Letošní  kádr  je  sice 

užší, než tomu bylo v mi-
nulých  letech,  ale  hráči 
mají o  to větší  snahu se 
zlepšovat a jít „nahoru“. 
S týmem pracují na pos-
tech  asistentů  mladí 
začínající  trenéři  Jonáš 
Stonavský a Tomáš Troj-
čínský,  odchovanci  klu-
bu, což je pro obě strany 
velmi přínosné.

Gymnastika Frý-
dek-Místek s centrem 
na 11. ZŠ se 4. listopadu 
již druhým rokem zú-
častnila Baby TeamGy-
mu v Třebíči. Na těchto 
závodech cvičí pouze ti 
nejmladší, a to první 
stupeň na ZŠ a pár dětí 
z šestých tříd, pokud 
jim vychází ročník na-
rození. Cvičí se pouze 
na dvou nářadích ze 
tří, a to na trampolíně 
a akrobacii. 
Do Třebíče jsme vyjeli 

s pěti týmy od 2. až do 6. 
třídy.  Bylo  nás  opravdu 
hodně, ale chtěli jsme, ať 
si zacvičí všichni a okusí 
trochu  atmosféry  z  vel-
kých  celorepublikových 
závodů. Děti v kategorii 
mimina  byly  na  svých 
závodech  v  TeamGymu 
poprvé a zvládly  to per-
fektně. Trampolínu jsme 
odcvičili pouze s jednou 
dopomocí a zasloužili si 
tak  jednu  z  nejvyšších 
známek.  Na  akrobacii 
šla poznat trochu nervo-
zita,  ale  i  tak  se  to  na-
šim nejmenším podařilo 
a vybojovali si krásné 1. 
místo v kategorii MIX. 
Junior  0A  začali  ne 

moc zdařile se třemi pády 
na  trampolíně,  proto 

měli co dohánět. Na ak-
robacii ale všem vyrazili 
dech  s  velmi  obtížnými 
řadami, kdy k nejtěžším 
patřila od Kubíka: rondát 
- toporné - skrčmo vzad. 
Vše ustáli a zacvičili, jak 
měli, a domů si zaslouže-
ně odvezli opět zlaté me-
daile v kategorii MIX.
Junior  0B  zacvičili 

svou  trampolínu  velmi 
pěkně,  aniž  by  někdo 
spadl.  Neměli  sice  až 
tak  moc  náročné  řady, 
ale  čistotou  se  přiblí-
žili  svému  áčkovému 
družstvu.  Na  akrobacii 
jen s malými chybička-
mi vše zvládli  a  za  své 
čistě  provedené  závody 
dosáhli  na  třetí  místo 
v kategorii MIX. 
Junior  1B  bylo  jediné 

družstvo  čistě  ženské, 
které nás reprezentovalo. 
Trampolína  byla  zacvi-
čená  s  jednou  chybou, 
pouze by to chtělo zvýšit 
trochu obtížnost a výšku 
skoků.  Na  akrobacii  se 
bohužel  projevila  velká 
nervozita a i v méně ob-
tížných řadách se udělalo 
mnoho chyb. Na medai-
lové  pozice  to  nestačilo 
a  dívky  skončily  na  8. 
místě.  Holkám  ale  pa-
tří  obrovská  pochvala, 

všechny  se  moc  snažily 
a  navíc  dvě  závodnice 
z  družstva  se  na  gym-
nastických závodech ob-
jevily poprvé. 
Junior  1  A  byl  náš 

nejstarší tým, který měl 
hned  na  začátku  dne 
problémy  se  společnou 
první  řadou na  akroba-
cii.  Sice  ne  moc  čistě, 
ale i přesto všichni prv-
ní řadu skočili a v dru-
hé  už  jen  ukázali  své 
kvality.  Dovršili  to 
trampolínou,  kde  byl 
sice jeden pád, ale řady 
byly  s  vysokou  obtíž-
ností  a  zbytek byl  čistě 
skočený.  Zaslouženě  si 
domů  odváží  zlaté me-
daile v kategorii MIX. 
Pro  zajímavost  jsme 

se podívali, jak by naše 
družstva  uspěla,  kdyby 
nebyla  pouze  proti  mi-
xům, ale také proti žen-
ským  týmům.  Mimina 
by  si  odvážela  stříbrné 
medaile.  Junior  0A  by 
skončil na 2. místě a Ju-
nior 0B na 4. místě. Ju-
nior 1A by byl na nepří-
liš  oblíbeném  4.  místě, 
kde  holčičí  týmy  byly 
opravdu  „namakané“. 
Všem moc gratulujeme! 
Byly  to  opravdu  pove-
dené závody.

Gymnastika z Frýdku opět slaví úspěch!

GREEN NEJSOU GREENHORNI: Na fotogra-
fii zleva asistent trenéra J. Stonavský, F. Šťastný, J. 
Sztolarik, K. Mec, Š. Choleva, O. Roman, M. Šra-
jer, M. Kaňok, trenér R. Podola.

Žáci Green Volley Beskydy opět válí

Šachisté opět úspěšní

Mistrovství ČR v tu-
ristickém závodě štafet 
se konalo v sobotu 14. 
října v Oblátku pod 
Strážištěm u Kralo-
vic v Plzeňském kraji. 
Tulácká štafeta ve slo-
žení Matouš Konopáč, 
Kryštof Komjathy 
a Jakub Vantuch zví-
tězila v kategorii žáci 
do 15 let. 
S t ř í b r n o u 

medaili vybojo-
vala štafeta děv-
čat  ve  složení 
Adéla  Buczko-
vá,  Vanda  Žál-
ková a Kristýna 

Maťaťová  v  kategorii 
žákyně  do  15  let.  Dal-
ší  stříbro  patří  štafetě 
mužů  ve  složení  Lukáš 
Fuksa, Tomáš Pasterňák 
a Viktor Maťaťa. Děku-
jeme všem našim závod-
níkům  za  reprezentaci 
oddílu i našeho města. 
 Roman Gach, vedoucí 
 TOM Tuláci F-M 

Mistrovský titul ve štafetě žáků 
pro TOM Tuláci Frýdek-Místek
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Gabriela  Petrová  a  To-
máš Škapa (2009), Anna 
Václavíková  (2007),  Jan 
Klimas  (2006),  Karolína 
Vilčková  (2005),  Anna 
Cagašová  a  Ondřej  Pa-
velek  (2004)  a  Thomas 
Hlavačka  (2003).  Pro 
stříbro si doběhli Sabinka 
Jurošová  (2011),  Micha-
ela Kubinová  (2008),  Ja-
kub  Jányš  (2007),  Klára 
Ningerová  (2003).  Anna 
Zemaníková  a  Patrik 
Stankov  (2002)  a  Eliška 
Kopcová (2001). No a ko-
nečně  na  bronzový  stu-
pínek  se  postavili  Lucie 
Kolčařová a Toník Míček 
(2012),  Barbora  Bláhová 
a Václav Šodek (2011), Jo-
sef Brázda (2010), Ondra 
Holubčík (2009) a Vikto-
rie Bartoňová (2008).
Slezanští  zástupci  si 

ale  vedli  výborně  nejen 
v  závodech mládeže,  ale 
také  v  závodě  na  10 km. 
Úspěšnější  byly  ženy. 
Skvělý  výkon  předvedla 
Iveta Rašková, která  jas-
ně vyhrála závod juniorek 
ve  výborném  osobním 

rekordu 37:16 minuty. To 
ji v absolutním pořadí za-
řadilo na páté místo! Ve-
ronika Siebeltová zaběhla 
40:17 minut, mezi ženami 
do 34 let jí patří 7. místo 
a  stala  se  vítězkou mezi 
občankami  našeho  měs-
ta. Tam ji druhým místem 

doplnila  Katka  Krtková, 
kterou  navíc  čas  42:33 
zařadil na 4. příčku mezi 
juniorkami.  Mezi  muži 
doběhl  Honza  Zemaník 
na 10. místě v čase 34:05 
minuty a na 23. místě do-
běhl Dan Raška za 35:58 
min. Všem blahopřejeme.

Sport

Za nádherného, slu-
nečného počasí, pří-
jemné atmosféry a ob-
rovského zájmu běžců 
proběhl 32. ročník Hor-
nické desítky. K vidění 
byly nejen obrovské 
souboje a skvělé výkony 
ve všech kategoriích, ale 
hlavně úsměvy a poho-
da u drtivé většiny běž-
ců. A důvody k úsměvu 
mají také pořadatelé. 
Statistiky Hornické de-
sítky pro letošní rok se 
totiž uzavřely rekordně.
„V  závodech  mládeže 

startovalo  neuvěřitelných 
1149 dětí! Na start závo-
du na 10 km se postavilo 
789  mužů  a  žen,  k  zá-
vodu  mílařů  potom  196 
běžců.  V  nesoutěžním 
Běhu  pro  zdraví  se  pro-
běhl  opět  nejvyšší  počet 
v  historii  –  911  běžců! 
Sečteno a podtrženo, po-
prvé  padla  hranice  3000 
startů,  přesně  3045!  Na-
víc  organizace  klapala 
na  jedničku,  takže  věří-
me, že závodníkům se zá-
vod a jeho zajištění líbilo 
a odjížděli z našeho měs-
ta  spokojeni.  Děkujeme 
všem za přízeň a budeme 
se těšit na setkání v příš-
tím roce,“ hodnotil závod 
za TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek Josef Nejezchleba.
„Počasí  tomu  šlo  na-

proti,  ale  jen  se  potvrdil 
trend, že běhání lidi baví, 
ať už na závodní nebo re-
kreační úrovni. Je to při-
rozený pohyb, bez dalších 
velkých  nároků,  v  pod-
statě  se  jedná  o  velmi 

svobodnou  a  navíc  zdra-
ví  prospěšnou  záležitost. 
Takže  se  úspěchu  Hor-
nické  desítky  nedivíme 
a maximálně ji jako spo-
lupořadatelé  podporuje-
me, ale samozřejmě platí, 
co jsem říkal i na samot-
ných  závodech  –  kromě 
financí,  nezbytných  pro 
akci  v  takovém  rozsa-
hu,  jsou  neméně  důležití 
i  lidé,  kteří  se  podílejí 
na samotné organizaci. Je 
jich  zapotřebí  hodně,  ale 
slezanský  oddíl  atletiky 
má  v  tomto  smyslu  kde 
brát,  protože  má  mimo-
řádně šikovnou a širokou 
základnu,“  doplnil  ná-
městek  primátora  Karel 
Deutscher,  který  na  trať 
vyslal  úplně  nejmladší 
kategorii  a  také  hlavní 
závod.
Jeho slova se potvrdila 

i  ve  výsledcích  mládež-
nických kategorií, kde se 
mladí běžci v tvrdé kon-
kurenci  těch  nejlepších 
z  regionu  i vzdálenějších 
míst  rozhodně  neztratili, 
i  když  se  na  startu  sešla 
obrovská  konkurence, 
která  čítala  1149  mla-
dých  běžců  nejen  z  celé 
naší republiky, ale přijely 
také  nesmírně  silné  vý-
pravy z Polska. Slezanští 
přesto  vybojovali  deset 
vítězství,  sedm  druhých 
a sedm třetích míst. Kdo 
si tedy pověsil na krk nád-
hernou,  originální  me-
daili  za  vítězství?  Mezi 
nejmladšími  to  byla Mi-
chaela  Münsterová,  dále 
Ondra  Mynarz  (2010), 

Hokejisté odvezli pouze bod
Na  utkání  21.  kola  Frýdek-Místek  odcestoval 

na led nedalekého Prostějova. Zápas nabídl více-
méně vyrovnanou partii a skončil 3:2p. 
V úvodní třetině byl lepší domácí tým a zaslou-

ženě se ujal vedení. V druhé třetině Frýdek-Místek 
během tří minut díky brankám Kaluse a Christova 
vývoj zápasu obrátil. Ovšem během poslední peri-
ody domácí vyrovnali. Pak už se skóre nezměnilo 
a došlo na prodloužení, kde byli úspěšnější domácí.

START NEJMENŠÍCH: Caparty na trať spolu s rodiči vyslal náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.  Foto: Petr Pavelka

HLAVNÍ ZÁVOD: Na desetikilometrovou trať se 
vydalo 789 běžců.  Foto: Petr Pavelka

Rekordní a velice vydařená Hornická desítka

V dalším druholigo-
vém zápase fotbalistů 
MFK diváky znovu 
nemohla uspokojit jen 
bezbranková remíza, 
která je pro domácí tým 
v momentální situaci 
málo. Na dně tabulky už 
se na ostatní dívá s od-
stupem čtyř bodů.
Utkání  začali  aktiv-

něji  hosté,  ale  žádnou 
větší  šanci  si  nevytvoři-
li,  i  když  zahrávali  větší 
množství  standardních 
situací. Po zhruba dvaceti 
minutách  se  hra  vyrov-
nala a ve 23. minutě měl 
příležitost  Petr  Lirerák, 
kterému  na  hlavě  přistál 

dalekonosný aut Pielorze, 
ale míč nasměroval mimo 
bránu  sokolovského 
brankáře  Bolka  (ten  má 
zkušenosti  z  prvoligové 
Plzně).  Osm  minut  před 
přestávkou  se  po  krásné 
akci po levé straně dostal 
k  centru  Varadi,  jenže 
Biolkovu  střelu  zblo-
kovali  hosté  na  rohový 
kop.  Poslední  akcí  první 
půle  byla  rána  hostující-
ho Dvořáka z asi dvaceti 
metrů,  také  náš  brankář 
ukázal  své kvality a míč 
za svá záda nepustil. 
Do druhé půle nastou-

pili domácí  se zvýšenou 
agresivitou a v 50. minutě 

Biolek obelstil dva hráče 
hostí,  přihrál Slaninkovi 
do dobré šance, ale  jeho 
střelu k tyči chytil výbor-
ný  Bolek.  V  77.  minutě 
měl velkou šanci Varadi 
po  přihrávce  Ondráč-
ka, kdy měl náš útočník 
před sebou odkrytou část 
branky. Míč se mu však 
zamotal pod nohy, a  tak 
z této šance nakonec nic 
nebylo.  O  dvě  minuty 
později  našel  Slaninka 
z rohu přesně hlavu Lite-
ráka, ten ale zamířil opět 
kousek vedle sokolovské 
tyče, a tak se Valcíři ro-
zešli se Sokolovem smír-
ně bez branek.

Remíza je málo, fotbalisté na dně
MFK F-M – FK Baník Sokolov 0:0

Ve čtvrtém kole se 
utkala dvě sokolská 
družstva. Tento zápas 
byl pro oba týmy ve-
lice důležitý a domácí 
Frýdek-Místek dokázal 
zužitkovat domácí pro-
středí.
Kapitánka  Daniela 

Pavelková:  „Pořád  stří-
dáme  pěkné  okamžiky 
s  horšími.  Dnes  jsme 
konečně začaly blokovat 
a  výborně  útočit  stře-
dem. Vydřené tři body.“
Trenér Leopold Tůma: 

„První  set  zase  křeč. 

Od  druhého  setu  jsme 
soupeře  zatlačili  podá-
ním, zlepšili jsme obranu 
a  to  rozhodlo.  Pochvala 
celému družstvu.“
Eva  Hudylivová  (ka-

pitánka  TJ  Sokol  Štern-
bek): „První set jsme za-
čaly výborně, dodržovaly 
jsme  všechny  pokyny, 
vše  fungovalo.  Od  dru-
hého  setu  jsme  začaly 
kazit  servis.  V  obraně 
i  poli  byl  velký  zmatek 
a přestaly jsme hrát naši 
hru.  Tento  zápas  je  pro 
nás veliké zklamání.“

Sokolky proti sokolkám
TJ Sokol F-M – TJ Sokol Šternberk 3:1 (-22, 21, 22, 19)
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Vstup 
zdarma!

Adventní
městečko
Pá 1. 12.—So 23. 12.

NÁMĚSTÍ SVOBODY

Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M.
Více informací na www.kulturafm.cz a na Facebooku kulturafm.cz

15.00 DFS Ostravička

15.30 Jablkoň

16.45 Rozsvícení vánočního stromu 

17.00 MICHAL HRŮZA

16.00 Kristýna Lištiaková & Band

17.00 Downbelow

15.00 O mikulášské košilce / Divadélko Ententýky

16.00 Catena musica  

17.00 KOFE@VLNA & VIVI  

16.00 Doktor Schneberger   

17.00 Trochumoc   

16.00 Mikulášská nadílka 

 / Umělecká Agentura LEV 

16.00 DIV I DED   

17.00 Silesian Dixie Band   

16.00 Hrozen    

17.00 F-M band

16.00 Los Pedros

17.00 René Souček  

10.00 Jak Puklik s Puklinkou slavili Vánoce
 / Divadlo Kaňka

11.00 Camerata   

15.00 Milan Cyrus & Ladislav Kokeš   

16.00 Café Industrial   

17.00 Květy

10.00 Dvě čertice nezbednice / Divadlo Křesadlo 

11.00 Cimbálová muzika Gajdušek  

15.00 Šuba Duba Band

16.00 Vasilův Rubáš  

17.00 Znouzectnost  

16.00 Kristián Alexandr Šebek & host   

17.00 Uni-Corn / ZUŠ   

15.15 Sboreček MŠ Mateřídouška   

16.00 Dětský pěvecký sbor Písnička a sbor Notička / ZUŠ

17.00 Plyš  

15.00 Sboreček MŠ Čejky   

16.00 Ptakustik   

18.00 Česko zpívá koledy   

16.00 Jana Pospíšilová / vítězka Talentu 2017 

17.00 Dolls In The Factory   

16.00 Soubor Fageteana (ROM) / Souznění 2017

17.00 Stanley‘s Dixie Street Band 

10.00 Nebeská pohádka s myškou Klárkou 

 a veverkou Terkou / Divadélko Ententýky 

11.00 Cimbálová muzika Sli¼ a 
15.00 Gajdošská dvojka Beskyd z Oravské Poľhory
 (SVK) / Souznění 2017   
16.00 Adéla Jonášová  
17.00 Jananas  

10.00 Co my jen víme o Vánocích? / Kateřina Kouláková 

11.00 Cimbálová muzika Konopjan 
15.00 Monty
16.00 Oldřich Janota   
17.00 Žamboši  

16.00 Václav Fajfr & Acustrio   
17.00 Tykráso   

16.00 Čadi   
17.00 Už jsme doma   

16.00 DFS Ostravička   
17.00 Lucie Redlová & Garde   

16.00 Pavel Tabásek   
17.00 Neřež   

16.00 Pokustone
17.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

9.30 Betlémské světlo   
10.00 Bublifunk   
11.00 Ondřej Klímek & Adam Zbránek
  adventní dílničky,   kolotoč

 Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

Ježíškova pošta | Vánoční trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Adventní dílny
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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 

nájemného  zasílejte  na  adresu Magistrát  města 
Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, nejpozději do 22. 11. 2017. U na-
bídek podaných poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (nejpozději do 21. 11.).
Případné  dotazy  vám  zodpoví  na  telefonním 

čísle 558 609 176 Dominika Chludová.

Odbory

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

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

k.ú. 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:

Město  postupně 
zpevňuje  plochy  pro 
ustavení  kontejnerů, 
které  doposud  stojí 
na  zeleni,  chodnících 
nebo  okraji  komunika-
ce. Do konce  listopadu 
vzniknou  zpevněné 
plochy  ze  zámkové 
dlažby  pro  kontejne-
ry  na  čtyřech místech, 
a to v Místku v ulicích 

J.  Jabůrkové,  F.  Čejky 
a Zahradní a také v uli-
ci Lískovecká ve Frýd-
ku. 
Cílem je jednak zpev-

nění ploch a usnadnění 
manipulace s kontejne-
ry  při  svozu,  ale  také 
zvýšení  estetického 
vzhledu  daných  míst. 
Práce realizuje městská 
společnost TS a.s.

Úprava míst pro kontejnery
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Listopadové zabi-
jačkové téma Beskyd-
ských farmářských 
trhů jako obvykle 
v tomto období při-
táhlo na místecké 
náměstí davy lidí, 
kteří si chtěli vylep-
šit jídelníček kvalitní 
masitou stravou, a to 
ještě mělo pořádají-
cí Statutární město 
Frýdek-Místek díky 
inovujícímu týmu 
z živnostenského úřa-
du v zásobě ještě jed-
nu pecku o čtrnáct 
dní později v podobě 
kampaně Ryba na ta-
líř, jejímž cílem je 
zvýšit povědomí ši-
roké veřejnosti o pří-
znivých účincích kon-
zumace rybího masa 
na naše zdraví.
„Beskydské  far-

mářské  trhy  jsou mezi 
našimi  občany  vel-
mi  oblíbené,  a  proto 
v  podobném  formá-
tu  budou  pokračovat 
i v příštím roce, včetně 
jakési předzvěsti jejich 
sezóny  v  podobě  úno-
rového  Masopustního 
jarmarku,“  ujistil  pri-
mátor Michal Pobucký. 
„Mohu  potvrdit,  že 
trhy  jsou  výbornou 
příležitostí  pro prodej-
ce, kteří se navíc snaží 
kvalitou  svého  zboží 
přesvědčit  zákazníky, 
že se jim vyplatí určité 
zboží  nakupovat  jin-
de  než  v  supermarke-
tech,“  doplnil  náměs-
tek  primátora  Richard 
Žabka.
Sortiment  se  sna-

ží  regulovat  zástupci 
živnostenského  úřadu 

tak, aby se zde profilo-
vali  především  přímo 
farmáři  nebo  zpraco-
vatelé, výrobci a další, 
kteří jsou s nimi v úzké 
spolupráci.  Dbají 
na  dodržování  všech 
příslušných  hygienic-
kých  a  veterinárních 
podmínek a prodej vý-
hradně  českých  a  mo-
ravských produktů.
I  v  příštím  roce  tak 

budou mít občané pra-
videlně  co  čtrnáct  dní 
ve  čtvrtky  možnost 
nakoupit  si  například 
čerstvou  zeleninu 
a ovoce, vejce  z pode-
stýlky  od  nosnic  z  ro-
dinné  farmy,  kuřata 
a  králíky,  ručně  vyrá-
běné sýrové speciality, 
kozí  ochucené  mléko 
a  jogurty,  marmelády, 
džemy,  ovocné  šťávy, 
pečené čaje, bylinné si-
rupy, sazenice, mléčné 
výrobky, med, uzeniny 
a masné výrobky, i ko-
láče,  cukroví,  buchty, 
frgály  a  spoustu  další-
ho.   (pp)

Programové prohlášení

Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
V oblasti volnočasové aktivity a cestovní ruch: Udržíme Farmářské trhy

ZABIJAČKOVÉ TÉMA: To se nechá zlákat 
každý.   Foto: Petr Pavelka

DUŠIČKOVÉ TRHY: Pestrý výběr k Památce 
zesnulých.  Foto: Petr Pavelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopustní jarmark 
Termín: sobota 3. 2. 2018 
v době od 8.00 do 13.00 hodin 
Místo konání akce: 
náměstí Svobody v Místku 

Beskydské       
farmářské trhy 2018 
Místo konání akce: náměstí Svobody 
v Místku, od 8.00 do 14.00 hodin 
Termíny:  
17. 05. 2018        31. 05. 2018         14. 06. 2018 
28. 06. 2018        12. 07. 2018         26. 07. 2018                                    
09. 08. 2018        23. 08. 2018         06. 09. 2018     
20. 09. 2018        04. 10. 2018         18. 10. 2018      
01. 11. 2018        15. 11. 2018 – Zabijačka 
 

Kontakt: Živnostenský úřad 
777 921 809, trhyfm@frydekmistek.cz 
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Deštivou sobotu může 
žák 9. ročníku strávit 
mnoha způsoby – spán-
kem, návštěvou babičky 
nebo u televize. Finalis-
té oblastních kol branné 
soutěže Wolfram 2017, 
pořádané krajským vo-
jenským velitelstvím, tu 
první podzimní sobotu 
přicestovali na okraj 
Vojenského výcvikové-
ho prostoru Libavá, kde 
si v rámci krajského fi-
nále ověřili nejen svou 
fyzickou zdatnost, ale 

taky míru soutěživosti 
a sílu své vůle.
Okolo  nádrže  bylo 

na úseku o délce tří kilo-
metrů rozmístěno několik 
stanovišť  s  disciplínami 
jako střelba ze vzduchov-
ky,  zdravověda  nebo  vě-
domostní  test  zaměřený 
na  znalosti  tzv.  Ostrav-
ské operace – osvobozo-
vání  ČSR  od  německé 
okupace  za  2.  světové 
války.  Novinkou  oproti 
předchozímu soutěžnímu 
kolu byla náročná plavba 

na  člunu.  Během  závo-
du  pak  žáky  vysilovaly 
nejen  disciplíny,  ale  také 
běh  mezi  jednotlivými 
stanovišti.  Bojovalo  se 
navíc s vytrvalým deštěm 
a bahnem.
Na  stupně  vítězů  sice 

žáci  7. ZŠ nedosáhli,  ale 
odnesli  si kromě promo-
čeného  a  zašpiněného 
oblečení  také  účastnický 
list, nezapomenutelný zá-
žitek a snad  i veselé his-
torky  pro  své  kamarády. 
 Petr Grabacki

1. ZŠ dosud proslula 
především zaměřením 
na matematiku a mo-
derní technologie, ale to 
neznamená, že své žáky 
nevedeme ke kultuře. 
Právě naopak.
Každoročně  se  všich-

ni  těšíme  do  divadla. 
Zhlédli  jsme  představení 
v  různých  ostravských 
divadlech,  ale  zůstává-
me  věrni  hlavně  Diva-
dlu  loutek,  které  nikdy 
nezklame.  Deváťáci  bý-
vají  pravidelně  nadšeni 
z  nádhery  Divadla  An-

tonína  Dvořáka,  žáci  1. 
stupně  navštěvují  mimo 
DLO také Divadlo Jiřího 
Myrona,  nezapomínáme 
rovněž  na  mimoostrav-
ská,  neopomíjíme  také 
NS Vlast. Pro diváky je to 
vždy slavnostní den, kdy 
opráší  nejen  společenské 
šaty,  ale  také  vědomosti 
etikety.  Nezapomenutel-
né jsou pro mnohé i Diva-
delní dílny Divadla loutek 
v Ostravě. Myslíte  si,  že 
podílet se na inscenování 
představení  a  stát  přímo 
na  jevišti  a  dobře  zahrát 
nějakou  roli  je  jednodu-
chá záležitost? 
Jelikož  ctíme  svého 

„jmenovce“ – Petra Bez-
ruče,  seznamujeme  děti 
i  s  jeho osobností,  vydá-
váme se postupně po jeho 
stopách.  Vyjíždíme  na-
příklad  do  opavského 
Památníku Petra Bezruče 
i  jeho  srubu  na  Ostravi-
ci. A nezapomínáme  ani 
na jeho oblíbený „výplaz“ 
na Lysou horu.
Bez  povšimnutí  nene-

cháváme  ani  osobnost  J. 
A.  Komenského.  Nejen 
jeho život a dílo, ale také 
vývoj školství nám inter-
aktivně  přibližuje  Mu-
zeum  J. A. Komenského 
v  Přerově.  Zkoušeli  jste 
někdy  klečet  na  hrachu 

či na kamení? Naši „zlo-
bivci“ ano. A určitě si  to 
budou pamatovat.
Loni jsme rozšířili škol-

ní knihovnu a v rámci li-
terární  výchovy  zavedli 
dílny  čtení,  které  nejen 
oživí  hodiny,  ale  přede-
vším vedou děti ke čtení, 
k prožitku z četby, k pře-
mýšlení.  Odpoledne  dě-
tem  nabízíme  čtenářské 
kluby. V oblibě jsou mezi 
žáky  obou  stupňů  lekce 
v městské knihovně, lek-
ce  a  výstavy  na  Frýdec-
kém  zámku.  Pravidelně 
se  účastníme  Celostátní 
přehlídky  dětských  re-
citátorů  a  jsme pyšní,  že 
naši  přednášející  postu-
pují úspěšně  i do dalších 
kol. K dalším akcím patří 
přirozeně  návštěva  kina 
a spousta dalších.
Ve škole ctíme tradice. 

Před Vánocemi vyrábíme 
adventní  věnce,  chys-
táme  Mikulášský  den, 
pořádáme  jarmark.  Naši 
zpěváčci zpestřují advent 
koncertem  nazvaným 
„Zpívání  na  schodech“. 
Pokud  jste  ještě  neměli 
tu  čest,  určitě  vás  zve-
me  na  nezapomenutelný 
slavnostní  zážitek.  Je  to 
výborná  příležitost  po-
znat  naši  školu  zblízka. 
 Naděžda Nytrová 

Městská knihovna vy-
hlásila týdenní Festival 
čtení – 2. ročník. A žáci 
5.A a 3.A třídy 4. ZŠ se 
této akce zúčastnili.
Začetli jsme se do kni-

hy  Jiřího  Dvořáka  „Jak 
zvířata  spí“,  kterou  ilu-
strovala Marie  Štumpfo-
vá. Kniha je atlasem spí-
cích zvířat s vyprávěním 
o  tom,  co  zvířata  dělají 
a  jak  odpočívají.  Zvířata 
spí  na  různých  místech 
–  ve  vodě,  na  zemi,  pod 
zemí, ve vzduchu. Někte-
rá prospí skoro celý den, 
jiným  stačí  k  načerpání 
sil jen pár minut. A komu 

jsme o zvířatech četli?
Četli jsme ve společen-

ské místnosti Domov pro 
seniory  na  ulici  Školská, 
každý z nás jeden příběh. 
Potom jsme si knihy spo-
lečně prohlédli. A nejza-
jímavější  bylo  odpovědět 
na otázku – „Kterým zví-
řetem  byste  chtěli  být?“ 
A víte, že senioři by nej-
častěji  chtěli  být  kočkou 
nebo vydrou? To my, děti, 
zase chceme spát co nej-
méně,  takže  zvítězila  ži-
rafa nebo rorýs.
Děti  z  přípravné  třídy 

byly pozvány ke školním 
šatnám, kde  jsme si četli 

Má Vaše dítě problém s řečovou komunikací nebo 
nekomunikuje vůbec, má jiné speciální potřeby?

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Naše  mateřská  škola  spolupracuje 

s klinickými  logopedy a se speciálně 
pedagogickými  centry,  která  ve  spo-
jení  s  péčí  speciálních  pedagogů 
ve třídách zaručují efektivní nápravu. 

Pracujeme s menším kolektivem dětí. Častý indivi-
duální přístup k dítěti je samozřejmostí. Mateřská 
škola má interaktivní tabule v každé třídě, relaxač-
ní  místnost,  možnost  využití  odborných  učeben: 
školní knihovny, cvičné kuchyně, školní dílny, ke-
ramické dílny a školní zahradu s cvičebními prvky. 
Realizuje pro děti lekce plavání, canisterapii, arte-
terapii, muzikoterapii a cvičení s prvky jógy.

Mateřská škola má své parkoviště 
(u vstupu do mateřské školy).
Přijďte, těšíme se na Vás!

Kontakt: ruzovka@ruzovka.eu, 
www.ruzovka.eu, tel: 558 433 525, 774 433 525.

Žáci 7. ZŠ na návštěvě Vojenského 
výcvikového prostoru na Libavé

„Výplazy“ žáků 1. ZŠ za kulturou

Jednoho barevného 
podzimního dne jsme se 
rozhodli, že si vyjedeme 
do přírody. A jelikož je 
třeba užít si každého 
krásného dne, ale zá-
roveň nezahálet, vyjeli 
jsme do ZOO!

Zde jsme mohli ideálně 
skloubit učení se zábavou. 
Na  naučné  procházce 
jsme  se  nejen  nadýchali 
čerstvého vzduchu a užili 
si krásný den s kamarády, 
ale  zároveň  jsme  pátrali 
po stopách zvířat se zku-

šenými a milými zoology.
Účastnili  jsme  se  totiž 

fantastického  výukového 
programu, kde se děti do-
zvěděly  spoustu  nových 
a  zajímavých  informací. 
Děti  mohly  na  vlastní 
oči  vidět  kosti,  lebky  či 
zuby  zvířat,  potěžkat  si 
například  i  parohy  jelena 
a zároveň jim byly pečlivě 
zodpovězeny  i  ty  nejzá-
ludnější otázky. 
Sečteno  a  podtrženo, 

příště  pojedeme  určitě 
znovu, protože přímo v te-
rénu  a  na  vlastní  oči  po-
znáváme krásu podzimní 
přírody  a  rozmanitý  svět 
zvířat velice rádi! 

 Monika Karpalová

Žáci Sedmičky na podzimním výletě v ZOO

Četli jsme si, jak zvířata spí
i zacvičili. Zkuste se ulo-
žit k spánku jako velbloud 
nebo plameňák!
Určitě se ke čtení zase 

vrátíme.  Bylo  totiž  moc 
fajn  získat  spoustu  no-
vých informací tímto za-
jímavým způsobem.
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Ve foyer Nové scény 
Vlast proběhla první 
listopadový den verni-
sáž 8. ročníku výstavy 
výtvarných prací osob 
s poruchami autistic-
kého spektra s názvem 
„Pohled do jiného, 
a přece stejného svě-
ta“. Pořadatelem vý-
stavy je Střední škola, 
Základní škola a Ma-
teřská škola, Pionýrů 
2352 z Frýdku-Místku. 
Letošního  ročníku  se 

účastní  autoři  z 16  škol 
se  107  krásnými  ob-
rázky.  Na  výstavě  jsou 
zastoupeny  školy  a  or-
ganizace  vzdělávající 
a pečující o osoby s po-

ruchami  autistického 
spektra  z  České  repub-
liky a ze zahraničí. Za-
hraniční  účastníci  jsou 
z Polska, Estonska, Ru-
munska a z USA. Po ote-
vření výstavy a ocenění 
autorů nejlepších obráz-
ků  proběhla  projekce 
filmu  „Normální  au-
tistický  film“  režiséra 
Miroslava  Janka,  který 
byl  doplněn  besedou 
s  jedním  z  hlavních 
protagonistů  snímku 
Denisem  Szalbotem. 
Pan Szalbot  se postaral 
také  o  klavírní  dopro-
vod  v  průběhu  verni-
sáže  výstavy.  Zájemci 
si  mohou  výstavu  pro-

hlédnout v průběhu ce-
lého listopadu ve vstup-
ních  prostorech  Nové 
scény  Vlast.  Jedná  se 
o v České republice oje-
dinělou výstavu, která si 
již několik  let drží svoji 
tradici  a  je  oceňována 
i na mezinárodní úrovni.

Pohled do „jiného“ světa

V loňském roce žáci 
výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy 
Frýdek-Místek vytvo-
řili interaktivní mapu 
města. Nově s podzi-
mem roku 2017 pak 
vychází také krátký 
videoklip, doplňující 
celý projekt a shrnující 
náročnou práci, kterou 
zde žáci odvedli.
Projekt  byl  realizován 

v  rámci  výuky  výtvar-
ného  oboru  v  průběhu 
školního  roku  2016/2017. 
Navazuje  na  předchozí 
zkušenosti ve výuce vzta-
hující  se  k  místům,  jež 
jsou  žákům  blízká.  Pod-
nítilo  jej  také  významné 
výročí,  které  si  v  roce 
2017  město  připomíná. 
Žáci  v  rámci  jeho  reali-
zace diskutovali o městě, 
seznamovali  se  s  místy, 
o  kterých  jim  mnohdy 
chybí výraznější povědo-
mí.  Poté  si  zvolili místo, 
například budovu, objekt, 
jež  jim  bylo  něčím  blíz-
ké,  a  hledali  způsob,  jak 
jej  animačně  zpracovat. 
Vycházeli z jeho historie, 
vztahu k městu, jeho oby-
vatelům, ale z velké části 
z  asociací,  které  vyvolá-
valo. Pak hledali možnos-
ti, jak s námětem pracovat 
a  myšlenku  jednoduše 
realizovat. Pedagogy byli 
vedeni  k  určitému  tech-
nickému  a  logickému 
propojení námětu s  tech-
nologií  zpracování.  Při 
vlastní  realizaci  se  také 
seznámili  s  širokou  šká-
lou  technických možnos-
tí  animace.  S  animací 
ploškovou,  kreslenou, 
reliéfní,  digitální,  objek-
tovou,  s  animací  malby, 
pixelací a mnoha dalšími.
Koncepce mapy je po-

stavena  na  jednoduché 
hře, ve které hledáte mís-
ta  ve  městě.  Nápověda 
pomocí  rozbalujících  se 

bublin, reagujících na pře-
jíždění kurzoru po mapě, 
vás  naviguje,  ve  kterých 
místech  mapy  se  zrovna 
nacházíte.  Zvolením  da-
ného  místa-bodu  si  mů-
žete prohlédnout drobnou 
animaci  s  krátkou  infor-
mací o daném místě.
Město,  jako  životní 

prostor  a  téma  k  tvoření 
s  dětmi,  se  v  hodinách 
výuky  výtvarného  obo-
ru  neobjevilo  poprvé. 
Už  v  minulých  letech 
žáci  prozkoumávali  mís-
ta,  ve  kterých  vyrůstají, 
která dobře znají, hledali 
v mapách cesty do školy, 
kreslili  venku,  reagovali 
na  ruch  silnic,  veřejných 
prostranství,  vymýšleli 
úpravy  budov  a  mno-
ho  dalšího.  Vzhledem 
k tomu, že si naše město 
letos připomíná význam-
né  výročí,  rozhodli  jsme 
se téma rozšířit dále, pro-
pojit  jej  s  atraktivní  for-
mou animace a představit 
veřejnosti touto formou.
Naším prvotním cílem 

bylo  propojení  animační 
hry  se  zhruba 30 vybra-
nými místy ve městě. Na-
konec se jich sešlo 42, což 
svědčí o tom, že se žákům 
projekt  líbil.  Objevili  se 
i nadšenci, již byli ochot-

ni práci na projektu obě-
tovat  část  svého  volného 
času.  Sami  přicházeli 
navíc s vlastními nápady 
a realizacemi nebo si vzá-
jemně  vypomáhali  a  to 
nás velmi těšilo. Velkým 
hybným kolem jejich prá-
ce pak byla i možnost být 
přímo u vzniku mapy. Vi-
děli vlastní pokrok, srov-
návali  práci  s  ostatními, 
očekávali další nové ani-
mace a hlavně se těšili, že 
se i jejich práce na mapě 
ukáže.
Interaktivní  mapu  si 

můžete  prohlédnout  na: 
mapa.zusfm.cz.
Videoklip  pak  na-

jdete  na  školních  strán-
kách  zusfm.cz,  na  fa-
cebooku  školy  nebo 
na  youtube  https://youtu.
be/6GpXPP4JpMc.

INTERAKTIVNÍ CESTA MĚSTEM: Zámek 
Frýdek, či spíše původně hrad, je nejstarší docho-
vanou frýdeckou památkou. Původní gotický hrad 
vznikal od roku 1327. Jeho úkolem bylo střežit hra-
nici mezi Moravou a Slezskem.

„U vykopnutého“.

Děti ze základní umělecké školy
vytvořily interaktivní mapu města
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info@beskydy-info.cz
www.visitfm.cz

21. 11. v 19.00, Místek
Koncert Jamese Harriese

Vstupné 70 Kč.
23. 11. v 18.00, Frýdek

Den poezie – Labyrint světa
Poezie  členů  LKPB  s  doprovodem 
Dušana Axmana 

2. 12. v 14.00, Místek
Den pro dětskou knihu

Čtení, divadélko, výtvarná dílna pro 
děti – vstupné 20 Kč/1 dítě.

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:
SLOVANÉ V HORNÍM POVÁŽÍ
Výstava  zapůjčená  z  Povážského 
múzea v Žilině dokumentuje Slova-
ny. Výstava potrvá do 30. listopadu

ZZZZIMA
Výstava  přiblíží  přírodu  v  zimním 
období.  Jakým  způsobem  překoná-
vají  nepříznivé  podmínky  živoči-
chové a rostliny? Víte, jak přezimuje 
taková sedmikráska nebo papratka? 
V  jaké  podobě  zimu  přečká  motýl 
nebo kam  se  ukryje  skokan? Která 
zvířata mají zimní spánek, která se 
přestěhují do teplých krajin a co dě-
lají  pro přežití  ti  ostatní?  Je období 
vegetačního klidu k něčemu dobré? 
Na podobné otázky najdete odpově-
di na této výstavě. Vernisáž ve čtvr-
tek 23. listopadu v 17 hodin, výstava 
potrvá do 18. února 2018.

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 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.
Středa 22. listopadu, 10.00–12.00 

a 16.00–18.00, Zelený dům
LESNICKY VÝZNAMNÉ 

MECHOROSTY
Ukážeme si základní, snadno pozna-
telné druhy mechorostů. Účastníci si 
odnesou vzorky mechorostů s sebou. 

Př. sk. CHR
Divadlo Kašpar

Poetický a nostalgický remake slav-
né inscenace divadla Semafor v režii 
principála divadla J. Špalka. Přítom-
nost  živé  hudby  i  šestice  mladých 
umělců  pohladí  duši,  pamětníkům 
oživí a nováčkům představí přes půl 
století staré hity J. Suchého a J. Šlitra. 

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
St 22. 11. v 19.00

Diáky: Na studiích v KLDR 
mezi dvěma Kimy

Koreanistka  Nina  Špitálníková 
ve své přednášce představí Kimovu 
Severní  Koreu  tak,  jako  ji  poznalo 
jen  pár  lidí  na  světě. Málokomu  se 
podaří  pobývat  v  Severní  Koreji, 
aniž by vedle sebe měl všudypřítom-
ného  průvodce  a  byl  neustále  pod 
dohledem. Koreanistce Nině Špitál-
níkové se  to povedlo v životě hned 
dvakrát.  Jako  jedna  z  mála  se  zú-
častnila studijních pobytů na Kim Ir-
-senově univerzitě za vlády obou po-
sledních vládců Kim Čong-ila a Kim 
Čong-una.  Co  obnášelo  studium 
v jednom z nejtužších diktátorských 
režimů na světě? Jak vypadá bezpro-
střední  severokorejská  realita?  Jak 
se  režim změnil během pár měsíců 
po převzetí moci Kim Čong-unem?

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 19. 11. v 15.00
O Budulínkovi

Divadlo Kapsa Karlovy Vary
Znáte  Budulínka?  Toho,  co  nepo-
slouchal babičku a nedbal rad, co mu 
dával dědeček. A tak se jednoho dne 
dostal do pěkné šlamastyky, protože 
i přes varování, aby nikomu neotví-
ral, vpustil do domu proradnou  liš-
ku. Ta Budulínka unesla do své nory. 
A co dědeček s babičkou vymysleli, 
aby  Budulínka  zachránili,  uvidíte 
v  naší  pohádce.  Pohádka  pro  děti 
od 4 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 26. 11. v 15.00
Čert Hudrián
Divadlo Silesia

Bylo-nebylo,  někde  na  konci  světa 
za  Puklou  skálou  bylo  peklo.  Tedy 
peklo,  taková  malá  pobočka  pro 
hloupé  čerty.  Sem  posílali  čerty, 
kteří  v  pekelné  škole  propadávali 
a propadávali, až se propadli do pek-
la  na  konci  světa.  Jednou  došli  pe-
kelnému  vedení  čerti,  které  by  vy-
slali na svět pro hříšné duše, a tak se 
Lucifer musel poohlédnout i v pekle 
na konci světa. Vybrali čerta Hudri-
ána, který tam ve školní lavici vyse-
dával více jak 600 let. Pohádka pro 
malé  i  velké  s  písničkami  a  humo-
rem. Vstupné 60 Kč.

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.

KINO
Čt 16. - Pá 17. 11. v 16.00

Liga spravedlnosti

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

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

Česko  / Slovensko,  drama,  přístup-
ný, dabing, 115 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Ne 19. 11. v 19.00
Suburbicon: Temné předměstí

USA, komedie / krimi, 15+, titulky, 
104 min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 20. 11. v 19.00
Nerodič

Česko,  dokumentární,  přístupný, 
česky,  80  min.,  vstupné  110 Kč  / 
90 Kč členové FK, Filmový klub.

St 22. 11. v 17.00
Okhwan’s Mission Impossible

Slovensko, dokumentární, přístupný, 
titulky, 71 min., vstupné 100 Kč.

Pá 24. 11. v 9.30
Až po uši v mechu

Česko,  animovaný  /  loutkový,  pří-
stupný, vstupné 30 Kč, Bijásek.

Pá 24. 11. v 17.00
Emoji ve filmu

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

Pá 24. - So 25. 11. v 19.00
Vražda v Orient Expresu

USA / Malta, krimi / thriller, 15+, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

So 25. 11. v 15.00
Earth: Den na zázračné planetě

Velká  Británie,  dokumentární,  pří-
stupný,  dabing,  95  min.,  vstupné 
80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, pro děti, 
Bijásek.

So 25. - Ne 26. 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.

Ne 26. 11. v 19.00
Táta je doma 2

USA, komedie, 12+, titulky, vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 27. – Út 28. 11. v 17.00
Hráči se smrtí

USA,  thriller  /  mysteriózní,  12+, 
titulky,  110  min.,  vstupné  120 Kč, 
premiéra.

Po 27. 11. v 19.00
Profil Christophera Nolana: 

Dunkerk
Nizozemsko / VB / FR, historický / 
akční /  thriller 12+, titulky, vstupné 
120 Kč / 100 Kč členové FK, Filmo-
vý klub.

Út 28. 11. v 19.00
Profil Christophera Nolana: 

Počátek
USA  / Velká Británie,  thriller,  12+, 
titulky, 148 min., 110 Kč / 90 Kč čle-
nové FK, Filmový klub.

St 29. 11. v 10.00
Červená

Česko,  dokumentární,  přístupný, 
česky,  83 min.,  vstupné  60 Kč,  pro 
seniory.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
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 sebezpy-
tování a zračí naději ve spásu.

Čt 30. 11. v 19.00-23.00, 
Národní dům

Poslechovka v Zeleném baru 
Populární hudba 20. století není pou-
ze přehlídkou módních trendů nebo 
zapomenutých  hitů.  Jazz,  blues, 
funk,  hip-hop  a  další  hudební  žán-
ry  vznikly  z  impulsů  neviditelných 
kulturních  válek,  v  nichž  o  místo 
na slunci bojují ti, které jinak nikdo 
nechce  slyšet.  Nový  projekt  PZB 
„Černá hudba“ je inspirován knihou 
Hudba ohně Karla Veselého. Na po-
slechovky  z  tohoto  cyklu vybíráme 
zajímavé  kapitoly  z  historie  tzv. 
black music. Listopadový doporuče-
ný poslech: blues, soul,  jazz, bebop 
a  rhythm‘n‘blues.  Těšit  se  můžete 
i na živý tematický DJ set v závěru 
večera. Vstup zdarma.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 23. 11. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Luborem Kysučanem 

I staří Římané trpěli smogem, pokou-
šeli se zakládat rezervace a přemýš-
leli o globalizaci. O tom, že problémy 
antického člověka se v mnohém po-
dobaly těm problémům současným, 
bude vyprávět klasický filolog Lubor 
Kysučan. Vstup zdarma.

TANEC
So 18. 11. v 19.00 Národní dům

Tančírna 
Příležitost  vypilovat  figury  a  při-
pravit  se  na  plesovou  sezonu.  Jana 
Šodková  hraje  na  Tančírně  hudbu 
do  kroku  valčíku,  jivu,  foxtrotu 
a  dalších  standardních  tanců  a  lati-
ny. Dress code je společenský oděv 
a obuv. Připravte se na Tančírnu: No-
voroční 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%. Rozsáhlá site speci-
fic výstava byla v září a říjnu instalo-
vána v hale bývalé textilky na Těšín-
ské ulici. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Út 21. 11. v 19.00 

Jonáš a Tingl-Tangl 
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Přinést je možné i vlastní sběry me-
chorostů.

Čtvrtek 30. listopadu v 16.30,
 Zelený dům

NEŽ VYPUKNE VÁNOČNÍ 
HODOVÁNÍ

Přednáška  k  připravované  výstavě, 
věnovaná  vánočnímu  zvykosloví 
a tradičním pokrmům v období Vá-
noc.

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
24. 11. v 17–21 h.

Čaj o páté 
Taneční večer pro seniory.

Vstupné: 50 Kč
Připravujeme:

2. 12. v 16 h. – Adventní koncert 
v kostele Sv.Jakuba

 LIDOVÉ VÁNOCE 
V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 

VESNICÍCH

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
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 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.
Sobota 25. listopadu v 15 hodin

Jak čarodějnice Popleta 
čarovala pohádku

Činoherní  pohádka  na  motivy  On-
dřeje  Sedláčka  s  popletenou  čaro-
dějnicí, princeznou... a drakem! Pro 
děti  od 5  let  – hraje  ING Kolektiv. 
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 25. listopadu v 18 hodin

Arnošt Goldflam
Dámská šatna

Komedie, kde půjde nejen o pohled 
do  divadelního  zákulisí,  ale  taky 
do duše čtyř hereček oblastního di-
vadla – hraje divadelní soubor KuKo 
Frýdek-Místek. Vstupné 100 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

sobota 25. 11. v 10 a 15 hodin
ČIPERKOVÉ 

VE FRÝDKU-MÍSTKU 
předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč, 
www.ticket-art.cz
Čiperkové  zpívají  písničky,  které 
baví  děti,  rodiče,  babičky  i  dědy. 
Zpívají dětské písničky,  jak z vlast-
ní  tvorby,  tak  převzaté.  Na  svých 

vystoupeních  po  celé  republice  učí 
malé  diváky  říkanky  a  tancovat. 
Po vystoupení bude možné s Čiper-
ky dovádět, udělat si  fotky a pěkně 
se pobavit. 

SVČ kLÍČ

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

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

Aktuální  nabídku  kroužků  a  kur-
zů  na  školní  rok  2017/2018  najdete 
na  www.klicfm.cz.  Do  kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
15. – 19. 1. 2018 – 1. turnus | Místecké 
MŠ
22. – 26. 1. 2018 – 2. turnus | Frýdec-
ké MŠ
I v tomto školním roce jsme připra-
vili tradiční základní kurzy lyžování 
pro děti z mateřských škol (od 4 let). 
Lyžařský výcvik pro předškoláky je 
veden  zkušenými  instruktory.  Děti 
budou  rozděleny  do  družstev. Kaž-
dé  družstvo  má  svého  lyžařského 
instruktora  a  pomocníka  bez  lyží. 
K  dispozici  máme  chatu  se  sociál-
ním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník 
Cena: 2 000 Kč
Informace  a  přihlášky:  Telefon: 
558  111  777,  778  421  468  |  e-mail: 
lyzovani@klicfm.cz

NOVÉ KURZY
ANGLIČTINA | ZAČÁTEČNÍCI 

| DOSPĚLÍ
Určeno pro úplné začátečníky nebo 
věčné  začátečníky.  Výuka  probíhá 
dle učebnice New Headway Elemen-
tary (čtvrtá edice). Lektorka připra-
vuje materiály na jednotlivé lekce.
Věk: od 18 let
Cena: 1 600 Kč / 15 lekcí x 1,5 ho-
diny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 16.00–17.30 
hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558  111  777,  778  421  468  |  e-mail: 
recepce@klicfm.cz

ANGLIČTINA | POKROČILÍ 
| DOSPĚLÍ

Doporučená  úroveň  vstupních  zna-
lostí  je  B1.  Výuka  probíhá  podle 
New  Headway  Intermediate  (třetí 
edice). Lektorka připravuje materiá-
ly pro jednotlivé lekce.
Věk: od 18 let
Cena: 1 600 Kč / 15 lekcí x 1,5 ho-
diny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17.30–19.00 
hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558  111  777,  778  421  468  |  e-mail: 
recepce@klicfm.cz

AKCE
18. 11. 

AMERICKÉ DOBROTY 
V SOBOTY

Během sobotního dopoledne ochut-
náme  typickou  sladkou  dobrotu 
země hvězd a pruhů – americké coo-
kies. Pokud vše hned nesníte, sušen-

ky  si  také  pěkně  zabalíte  do  vlast-
noručně  vyrobeného  obalu.  Čekají 
na vás zábavné hry nejen s americ-
kou tematikou.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00–12.00 
hodin 
Cena: 80 Kč
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468  | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

25. 11. 
KRAJSKÝ PŘEBOR 

RUMMIKUB A CORTEX
Staňte  se  Mistrem  Moravskoslez-
ského kraje v deskové hře Cortex či 
Rummikub  a  postupte  na Mistrov-
ství  ČR...  Z  krajského  přeboru  po-
stupují do celostátního finále v Praze 
dva nejlepší z každé kategorie a kaž-
dého turnaje. Věcné odměny věnuje 
hlavní sponzor mistrovství firma Pi-
atnik a Albi.
Věk: 6–60 let, Cena: 40 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00–15.00 
hodin | Prezence: 9.00–9.30 hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468  | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

25. 11.
TANEČNÍ WORKSHOP | DIS-
CO-DANCE A SHOW DANCE
Chceš  blíže  poznat  taneční  styly 
Disco-Dance a Show Dance, nahléd-
nout  do  těchto  osobitých  tanečních 
stylů a prožít sobotní odpoledne plné 
pohybu po boku  tanečních  lektorů? 
Tak neváhej a přijď si vyzkoušet tyto 
dva jedinečné taneční styly na vlast-
ní kůži. Věk: 8–15 let, Cena: 60 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 14.00–18.00

25. 11.
SOBOTA PRO PRINCEZNY

Zveme všechny malé slečny do naší 
sobotní školy pro princezny, na téma 
Zima je za dveřmi. Kde jinde by se 
vydaly  princezny  než  na  zámek. 
V  tom  probíhá  výstava  ZZZZima, 
na které se dozvíme mnoho zajíma-
vostí  ze  zimní  přírody.  Samozřej-
mě  na  nás  čeká  pečení  a  tvoření.  
Věk: 5–8 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, 9.00–16.00 
hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468  | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

27. 11.
KURZ PRO DOSPĚLÉ 

| LINORYT A JEHO UŽITÍ 
PŘI DEKORACI TEXTILU

Během  kurzu  se  naučíte  základ-
ní  postup  při  tvorbě  linorytu.  Ten 
můžete  použít  třeba  pro  výrobu 
jedinečného  vánočního  dárku. 
Vlastnoručně  vyrobenou  matrici 
použijeme  pro  originální  plátěnou 
tašku s autorským potiskem. K dis-
pozici  budou  potřebné  pomůcky. 
Věk: od 18 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–20.00 
hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558  111  777,  778  421  468  |  e-mail: 



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

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 výhodné 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
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

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

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Jiří Vyvial

Dřevěné myšlenky

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

22. listopadu v 18 hodin 
LAŠSKÉ BÁSNĚ A PÍSNĚ
literárně-hudební pořad

.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
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.

Rezervujte si už také čas na 
1. 12. - ČAJ O PÁTÉ

Vyprávění a fotografie z pouti 
v Nepálu. 

15. 12. - VÁNOČNÍ ČAJ O PÁTÉ
Předvánoční zastavení v Oáze plné 

radosti a dobré pohody. 
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 asisten-

tek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
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
21., 28. 11. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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 
17. 11. Statní svátek – zavřeno
27. 11. Turnaj v deskových hrách

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

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční  studio má prostorný  sál  se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 
prostor!

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

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

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

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
18. 11. sobota DARK SESSION: 
METAL FESTIVAL

FROM  BEYOND  (BRUTAL/
DOOM),  MAYD  (METAL),  DAR-
KWIND  (DEATH/BLACK), 
ASTAROTH  (DEATH/BLACK), 
LAST  CHANCE  (METALCORE), 
AFTERPARTY DJ ESTET
24. 11. pátek BASS INVASION
DNB  PÁRTY,  STOUN  DJS,  SPE-
CIAL GUEST
25. 11. sobota UDG & POKÁČ & 
O5 A RADEČEK
TROJKONCERT  MĚSÍCE.  UDG 
PO LETECH VE STOUNU!

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



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Czech Print Center a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 14. listopadu 2017. Do všech schránek ve městě ZDARMA.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

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

nájemného  zasílejte  na  adresu  Magistrát  města 
Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, nejpozději do 22. 11. 2017. U na-
bídek podaných poštou rozhoduje datum poštov-
ního  razítka  (nejpoz-
ději do 21. 11. 2017).

Případné dotazy  
vám zodpoví  

na telefonním čísle 
558 609 176  

Dominika Chludová.

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

 
 
 

 
Vážené dámy a pánové, vřele Vás zvu do nové provozovny 

masáží a kosmetiky 
v domku na ulici Pod Šimlem 526 ve Sviadnově. 

www.sviadnovzurkova.cz 
Kontakt: pavlazurkova@post.cz, tel. 724 078 935 

 

Zařazení: úředník
Druh  práce:  referent 
oddělení  stavebního 
řádu  (referent  „staveb-
ního úřadu“) 
Místo  výkonu  práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 9
(platový  stupeň  podle 
délky  uznané  praxe 
v  souladu  s  nařízením 
vlády  č.  564/2006  Sb., 
o  platových  poměrech 
zaměstnanců  ve  veřej-
ných  službách  a  sprá-
vě;  možnost  postupné-
ho  přiznání  osobního 
příplatku dle  zákona č. 
262/2006  Sb.,  zákoník 
práce, ve znění pozděj-
ších předpisů)

Předpokládaný  nástup: 
dle dohody, předpoklad 
leden 2018
Pracovní  poměr:  doba 
určitá  (zástup  za  ma-
teřskou  a  rodičovskou 
dovolenou)
Požadované předpokla-
dy,  náležitosti  přihláš-
ky a nutné doklady - viz 
www.frydekmistek.cz.

Přihlášky  s  požadova-
nými  doklady  zasílejte 
do 30.  11.  2017 v  zale-
pené  obálce  s  označe-
ním  „Výběrové  řízení 
– neotvírat“ a s uvede-
ním  adresy  uchazeče 
na  adresu  Magistrátu 
města Frýdku-Místku.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 

výběrové řízení na místo referenta 
oddělení stavebního řádu při odboru 
územního rozvoje a stavebního řádu 

Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148


