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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
říkáme si to asi pokaždé o tomto čase, ale doba dovole-

ných a prázdniny prostě zase nějak rychle utekly. Dětem 
a mládeži znovu začínají školní povinnosti a já bych chtěl 
popřát hlavně těm, kteří je zažívají úplně poprvé – tedy prv-
ňáčkům – aby se jim ve školních lavicích líbilo a našli vedle 
sebe nové kamarády, s nimiž stráví několik let společným 
nabíráním vědomostí. Jako město se snažíme, aby všechna 
městská zařízení určená vzdělávání, od jeslí, přes mateř-
ské školky, zájmovou uměleckou školu, středisko volného 
času Klíč, až po základní školy, měla ty nejlepší podmínky 
a poskytovala co nejpodnětnější prostředí. I o těchto prázd-
ninách jsme zvedli standard v mnoha z nich.

Kromě prázdninových měsíců pomalu končí i toto vo-
lební období. Kromě posledního zasedání zastupitelstva, 
které proběhlo v poměrně smířlivém duchu, nám čas 
předvolební připomnělo losování čísel pro jednotlivé po-
litické strany a hnutí i zveřejnění kandidátek, kde najdete 
neuvěřitelných 473 jmen těch, kteří mají zájem ovlivňo-
vat věci veřejné.

Nebudu se na tomto místě pouštět do nějakého bilan-
cování čtyř let nebo oslavování věcí, které se této radnici 
podařily. Stačí se ohlédnout za posledními dny. Vese-
léto nabízelo jednu akci za druhou, děti znovu usedají 
do školních lavic v opravených školách a autobusy MHD 
zdarma jsou po prázdninách zase maximálně vytíženy… 
Chci říct, že spousta věcí se pro nás zkrátka stala samo-
zřejmostí. I to, že město ve všech směrech funguje. Kdo 
chce, ten to kolem sebe vidí.  Michal Pobucký

Politické strany losovaly čísla 
do komunálních voleb (str. 3)

Pochod pro seniory - 
instrukce, autobusy (str. 3 a 10)

Beskydské rekordy
a Frýdek-Místek plný chutí (str. 4)

Jako bychom si po všech 
těch krásných dnech a po-
vedených akcích letošního 
Veseléta museli v závěru 
vybrat daň z přízně počasí. 
Historické slavnosti, kte-
ré každoročně v podstatě 
symbolicky uzavírají celý 
seriál a jsou jasným vzka-
zem, že prázdniny a do-
volené se definitivně blíží 
ke konci, v neděli proprše-
ly. Sobotní večer si ale ještě 
stihly užít davy lidí.

Do světa dob dávno mi-
nulých jsme se mohli ponořit 
s padlou tmou na Zámeckém 
náměstí, odkud Park pod 
zámkem vzali útokem rytí-
ři, králové a jejich družiny, 
včetně různých řemeslní-
ků a také kuchařů, pekařů 
a hostinských. Všichni dá-
vali do svých rolí maximum, 
protože se z předpovědi dalo 
tušit, že další den už si to tolik 
neužijí. Po ohňovém průvo-
du s královskými družinami 
předváděli rytíři své umění 
ve zbroji. V neděli už však 

měli jiné starosti – hlavně 
jak se vypořádat s nepříjem-
ným deštěm, aby jim meče 
a brnění nezrezivělo. Pláno-
vaný středověký jarmark se 
všemi vystoupeními, kon-
certy a představeními, růz-
nými hrami, dílnami a ukáz-
kami řemesel tak proběhl jen 
ve velmi okleštěné podobě 
s několika návštěvníky, kteří 
po mimořádně parném létě 
věděli, kde mají založeny 
pláštěnky, deštníky a gu-
máky. Středověké divadlo 
tedy nevyšlo úplně podle 
představ, ale s divadlem se 
pojila ještě jedna akce na-
plánovaná na samý konec 
prázdnin – divadelní festi-
val Odpoutaná scéna, kdy 
mohli lidé za touto zábavou 
vyrazit mimo tradiční kulisy 
kamenného divadla. Letošní 
ročník využil okouzlujícího 
prostředí starých textilek. 
V areálu tkalcovny na Těšín-
ské jste po tři večery mohli 
proplouvat z představení 
do představení.

Zastupitelé schválili 
rozšíření vyhlášky regulu-
jící provozní doby hostin-
ských provozoven a non-
stopů. Nově k nim patří 
i Kovárna na Slezské.

Město zavedlo vyhlášku 
loni v létě na základě stíž-
ností občanů na hluk, nepo-
řádek, výtržnictví a vanda-
lismus v blízkosti některých 
barů a podniků. Jako první 
byla omezena provozní doba 

nonstop provozovny na Rů-
žovém pahorku ve Frýdku. 
Koncem roku ji následoval 
Krokodýl na ulici Zahradní 
a Zubr na ulici Brožíkova. 
Letos radní schválili roz-
šíření vyhlášky o podniky 
MammaMia v historické 
části města v Místku, Cihla 
na ulici Dobrovského a taky 
Kraken na sídlišti Slezská.

Nyní byla vyhláška 
rozšířena o další objekt 

na Slezské, který se nachá-
zí v blízkosti již zmíněného 
Krakenu. Jedná se o protější 
objekt s číslem popisným 
3151, ve kterém krom jiného 
sídlí provozovna Kovárna, 
na kterou si obyvatelé okol-
ních domů stěžovali. „Ko-
várna bude, stejně jako i dal-
ší podniky sídlící v tomto 
objektu, otevřena do půlnoci 
a v pátek a sobotu do jedné 
v noci,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že vyhláška 
nabývá účinnosti 25. 8. 2018.

Úpravou provozní doby 
problémových provozoven 
chce město zajistit obča-
nům bydlícím v jejich okolí 
právo na pokojné bydlení 
a spánek, ale také ochranu 
soukromého a rodinného 
života a majetku.

HISTORICKÉ SLAVNOSTI: V sobotu večer  to  ještě šlo, v neděli počasí nepřálo. 
 Foto: KulturaFM

Historické slavnosti zakončily Veseléto

POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO: Zastupitelé souhla-
sili s omezením další provozovny.  Foto: Petr Pavelka

Kovárna má omezenou provozní dobu

„Myslím, že se nám pro-
střednictvím KulturyFM, 
TIC a ve spolupráci s dalšími 
pořadateli podařilo znovu 
uspokojit široký záběr fa-
noušků napříč žánry i  vě-
kovými kategoriemi. Léto 
si ve městě mohly užít celé 
rodiny, měli jsme akce pro 
děti, mládež, střední generaci 

i seniory, na své si mohli při-
jít příznivci různé hudby i fa-
noušci letního kina,“ shrnul 

kvalitním programem nabité 
dva prázdninové měsíce pri-
mátor Michal Pobucký.  (pp)
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Rada města schválila 
změnu názvů dvanácti 
autobusových zastá-
vek, kterou požadovali 
místní občané. Přejme-
novány budou zastáv-
ky, které odkazovaly 
na již neexistující ob-
jekty nebo neodpovída-
ly novému uspořádání 
objektů. Nové názvy 
vycházejí z návrhů ši-
roké veřejnosti. 

„Názvy některých 
zastávek jsou takzvaně 
zažité, odkazují na ob-
jekty, které už dávno ne-
existují, mají zcela jiné 
využití, nebo se v rámci 
rekonstrukce změnilo 
dispoziční uspořádání 
budov a názvy zastávek 
tak již nejsou aktuální. 
Například v souvislos-
ti s rekonstrukcí areálu 
nemocnice se dnes za-
stávka „U nemocnice” 

již nenachází v blízkosti 
hlavního vstupu do ne-
mocnice. Ten se nachá-
zí u zastávky nazvané 
„Lékárna“. Pro cestující 
v autobusech zejména 
z řad mladší generace 
nebo návštěvníků města 
jsou pak takovéto názvy 
zastávek matoucí a ne-
přispívají ke snadnější 
orientaci ve městě,“ vy-
světlil primátor Michal 
Pobucký, který věří, že 
nové názvy nebudou 
dělat problém ani seni-
orům. Jsou jednoznačné 
a snadno zapamatovatel-
né, vztahují se k ulicím 
nebo blízkým objektům. 

Město vyzvalo pro-
střednictvím zpravoda-
je, webu města, sociál-
ních sítí a médií širokou 
veřejnost k navržení 
nových názvů zastávek. 
Lidé, kteří denně cestu-

jí autobusy, ví nejlépe, 
jaký název by daným 
zastávkám nejvíc odpo-
vídal a slušel a byl taky 
dobře zapamatovatelný. 
„Obdrželi jsme na čtyři 
sta návrhů na pojmeno-
vání zastávek a z těch 
jsme vycházeli. Nové 
názvy zastávek tak byly 
vybrány z návrhů veřej-
nosti,“ doplnil náměstek 
primátora Karel Deut-
scher s tím, že u zastáv-
ky „Nové Dvory, statek“ 
navrhovala kulturní ko-
mise radním ponechat 
původní název, nicmé-
ně občané doporučovali 
nový název, a to Frýdec-
ká skládka, a na tomto 
názvu se shodla i rada. 

Nové názvy zastávek 
MHD budou zapracová-
ny do nových jízdních 
řádů platných od 8. pro-
since 2018. 

DNES U NEMOCNICE: Od  prosince  Bruzovská. 
 Foto: Petr Pavelka

Názvy některých autobusových zastávek se změní

Stávající název/nový název: 
Nový byt/T. G. Masaryka - Slezan 01/Krytý bazén 
- Slezan 03/Kino Petra Bezruče - Riviéra, kotelna/
Mozartova - Riviéra, Blok 27/Baseballové hřiště - 
Riviéra, vodárna/Myslivečka - Baráková bouda/
Místecký les - U nemocnice/Bruzovská - Lékárna/
Nemocnice - U dálnice/Koloredovský park - VP, 
u žel. stanice/Žst. Lískovec - Nové Dvory, statek/
Frýdecká skládka

Statutární město Frý-
dek-Místek dlouhodobě 
podporuje cyklistiku 
a v rámci jejího rozvo-
je se rozhodlo otestovat 
službu sdílení kol. Zá-
jemci ji budou moci vy-
užívat od 1. září do 30. 
listopadu. Kola (růžová) 
dodá společnost REKO-
LA Bikesharing s.r.o., 
která je největším posky-
tovatelem bikesharingu 
v České republice, půso-
bí i v sousední Ostravě.

Bikesharing je dal-
ší alternativou dopravy 
na krátkou vzdálenost, 
respektive na krátký čas. 
Představuje ekologicky 
čistou, pohybově aktivní 
a rychlou cestu do práce, 
za nákupy nebo za zá-
bavou. Je také vhodným 
doplňkem městské hro-
madné dopravy, často se 
využívá pro cestu k auto-
busu nebo vlaku. 

Po městě bude rozmís-
těno šedesát kol zamknu-
tých u stojanů. Ty budou 
například na místeckém 
i frýdeckém náměstí, u 
vlakového nádraží nebo 
u dětského hřiště na pře-
hradě Olešná. Zájemce 
o vypůjčení se zaregistru-
je přes mobilní aplikaci. 
Pomocí mapy v aplikaci 
zjistí, kde je nejbližší kolo. 
Z jeho rámu pak opíše 
číslo a dostane kód k ode-
mknutí kola. Po vrácení 
kola na předepsané místo 
zaplatí výpůjčku platební 
kartou. Půjčit a vrátit kolo 
je možné i přes SMS. Kolo 

lze i dopředu rezervovat. 
Cena za výpůjčku bude 
v rámci zóny ve Frýdku-
-Místku činit 10 korun 
za hodinu. Vyjet mimo 
zónu, třeba na výlet, 
bude samozřejmě možné, 
nicméně pak je třeba po-
čítat s tím, že ponechání 
kola mimo zónu je ná-
kladnější a za jeho vrácení 
bude účtováno 320 korun.

„Po ukončení obdo-
bí testovacího provozu 
získáme od provozova-
tele také zajímavá data, 
například o tom, v které 
dny a čas je o kola největ-
ší zájem, jaké trasy lidé 
pro přepravu nejčastěji 
volí, kam se chtějí nej-
častěji dostat a podobně. 
Na základě toho můžeme 
plánovat rozšíření sítě 
cyklostezek ve městě a sa-
mozřejmě z dat vyčteme 
i to, zda je o bikesharing 
ve městě vůbec zájem, 
zda jej ve městě zavedeme 
dlouhodobě a v případě, že 
ano, tak zda jej upravíme 
k ještě větší spokojenosti 
a efektivnosti,“ sdělil ná-
městek primátora Karel 
Deutscher s tím, že zku-
šební provoz nepodmiňuje 
provoz v dalších letech a je 
také možné, aby provozo-
vatelem v budoucnu byl 
někdo jiný. 

Během provozu, i toho 
testovacího, bude provo-
zovatel kola servisovat, 
nepojízdná kola odstraní 
a ztracená nebo poškoze-
ná kola nahradí novými. 
 (Více na www.rekola.cz)

V prosinci skon-
čí ve Frýdku-Místku 
platnost čipových ka-
ret MHD, vyjma karty 
na MHD ZDARMA. 
Cestující si budou mu-
set vyřídit kartu no-
vou, takzvanou ODIS-
KU, která je užívána 
v rámci centrálního 
přepravního systému 
M o r a v s k o s l e z s k é h o 
kraje. Cílem je zajištění 
bezproblémového odba-
vení cestujících v auto-
busech jak příměstské, 
tak i městské hromadné 
dopravy.

Odbavovací zařízení, 
které se používá v rámci 
Moravskoslezského kraje 
a které bude instalováno 
také do autobusů pro-
vozovaných společností 
ČSAD Frýdek-Místek, 
nepřečte starší typy čipo-
vých karet, přesněji kar-
ty s černým, modrým 
a také žlutým podkla-
dem. Tyto čipové karty 
si musí jejich držitelé 
vyměnit, a to nejpozději 
do 9. 12. 2018. Za výmě-
nu karty si ČSAD Frý-
dek-Místek bude účtovat 
130 korun. Od 10. 12. 
2018 bude možné cesto-
vat v autobusech ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. pouze 
s čipovou kartou ODIS-
KA, popřípadě s kartou 
na MHD ZDARMA. 

Čipové karty se ze-
leným podkladem, tzv. 
karty na MHD ZDAR-
MA, budou platné o něco 
déle, přesněji do 9. 12. 
2019, ovšem již od 1. 9. 
2019 nebude možné ja-
koukoliv časovou jízden-
ku, včetně ročního kupo-
nu, nahrát na jiný než 
nový typ čipové karty 
– ODISKU, která je uží-
vána ve veřejné přepravě 
osob v rámci Moravsko-
slezského kraje. 

Výhodou jednotných 
karet bude, že při přestu-
pu mezi spoji v rámci pří-
městské autobusové do-
pravy bude cestujícímu 
„vrácena“ cena základ-
ního jízdného a také to, 
že pro cestování v rámci 
integrovaného systému 
Moravskoslezského kra-
je již postačí jeden typ 
čipové karty (včetně že-
lezniční dopravy). Touto 
výměnou čipových karet 
již prošla i okolní města, 
kde kraj změnil posky-
tovatele veřejné služby 
v přepravě cestujících 
pro danou oblast.

JAK POSTUPOVAT 
PŘI VÝMĚNĚ 

ČIPOVÉ KARTY?
Kdo karty mění?
Společnost ČSAD Frý-

dek-Místek a.s.
Kde?
V přepravní kanceláři 

na autobusovém nádraží 
ve Frýdku-Místku na uli-
ci Na Poříčí 3530.

Kdy?
Od 1. září, v pracovní 

dny od 5.30 do 18 hodin, 
v sobotu od 6 do 11.30 
hodin.

Co mít s sebou?
Vyplněnou Žádost 

o vydání ODISKY (lze 
vyplnit na místě nebo 
stáhnout z webu http://
www.3csad.cz/preprav-
ni-kancelare/frydek-mis-
tek/). Fotografii o rozmě-
rech 35x45 mm, doklad 
totožnosti, v případě stu-
dentů doklad prokazující 
studium.

Musím něco zaplatit?
Jednorázový poplatek 

– 130 Kč. 
Co se zůstatkem 

na elektronické peně-
žence?

Bude převeden 
na ODISKU.

Jak dlouho bude vyří-
zení ODISKY trvat?

Doba pro vydání 
ODISKY je 21 dnů.

Kdy začne ODISKA 
platit?

Od 10. 12. 2018 bude 
možné cestovat v autobu-
sech ČSAD Frýdek-Mís-
tek a.s. pouze s čipovou 
kartou ODISKA, popř. 
s kartou na MHD ZDAR-
MA (ta bude platit do 9. 
12. 2019).

ČSAD vyměňuje čipové karty

Město testuje bikesharing 
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Zaměstnanci měst-
ských technických slu-
žeb pokračovali v opra-
vách povrchů místních 
vozovek a chodníků 
a prováděli velkoplošnou 
pokládku asfaltobetono-
vé směsi i v tropických 
teplotách minulých dní.

„Naši pracovníci pokra-
čují v plánovaných opra-
vách městských komu-
nikací i v těchto parných 
dnech. V minulém týdnu 
jsme dokončili opravu ko-
munikace na ulici Bahno-
-Příkopy, od garáží po uli-
ci Čelakovského, kde 
jsme nejprve vyfrézovali 
svrchní část asfaltového 
povrchu a po vyčištění 
a provedení spojovacího 
asfaltového postřiku jsme 
finišerem položili nový 
povrch. Následně jsme 
ještě provedli ošetření 
pracovních spár. Rovněž 
jsme v uplynulém týdnu 
dokončili opravy komu-
nikací na ulicích Jablo-
ňová a Žižkova a opravili 
jsme chodník na ulici B. 
Němcové,“ uvedl předse-
da představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Aktuálně technické 
služby dokončují rekon-
strukci příjezdových ploch 
a vstupů do MŠ J. Mys-
livečka, která zahrnuje 
rekonstrukci příjezdové 
komunikace v areálu ma-
teřské školy, odbourání 
dvou stávajících betono-
vých ramp – vstupů do pa-
vilonů mateřské školy 
včetně vybudování nových 

schodišť a bezbariérové 
rampy, provedení dešťové 
kanalizace a související 
terénní úpravy. Souběž-
ně s touto akcí probíhají 
opravy zpevněných ploch 
na ulici Sadová – před 
domem s pečovatelskou 
službou ve Frýdku (včet-
ně výměny silničních ob-
rub) a oprava zpevněných 
ploch – chodníků v areálu 
MŠ Lískovecká, rovněž 
ve Frýdku. Dále probíhala 
pokládka asfaltobetonové 
směsi na chodníku u au-
tobusového zálivu na ulici 
Revoluční a také se opra-
vuje místní komunikace 
v Chlebovicích před pro-
dejnou Jednota. Některé 
již zahájené práce budou 

pokračovat i v září, jed-
ná se o opravy chodníků 
na ulici Pod Školou a Nad 
Stadionem ve Frýdku, 
včetně výměny silničních 
a chodníkových obrub.

„Město vlastní zhruba 
175 km vozovek a 180 km 
chodníků. Každoročně 
do jejich údržby investu-
je desítky milionů. Letos 
je v rozpočtu vyčleněno 
na opravy cest a chodníků 
téměř 33 milionů korun,“ 
doplnil náměstek primáto-
ra Karel Deutscher.

V opravách komunika-
cí v majetku města budou 
technické služby pokra-
čovat i po prázdninách. 
V září je v plánu oprava 
desítky cest a chodníků.

Ve velké zasedací síni 
magistrátu se 23. srpna 
losovala čísla do nad-
cházejících komunál-
ních voleb. V „sázce“ 
byla nejen čísla, s ni-
miž do voleb jednotlivé 
politické strany a hnu-
tí půjdou, ale i pozice 
propagačních stánků 
na místeckém náměstí 
a umístění reklamních 
trojnožek na území měs-
ta, které politické sub-
jekty dostanou k dispo-
zici.

Losování se zúčastnili 
zástupci všech politic-
kých stran a hnutí, chy-
běla pouze zodpovědná 
osoba za hnutí Svoboda 
a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (SPD). 
Vedoucí odboru vnitřních 
věcí Martin Garba před 
zraky všech provedl loso-
vání s tímto výsledkem:

1. Česká strana sociál-
ně demokratická

2. Česká pirátská strana
3. Občanská demokra-

tická strana
4. Křesťanská a demo-

kratická unie – Českoslo-
venská strana lidová

5. Naše Město F-M
6. ANO 2011
7. VAŠE MĚSTO
8. Frýdečané a Míste-

čané
9. Svoboda a přímá de-

mokracie – Tomio Oka-
mura (SPD)

10. Komunistická stra-
na Čech a Moravy

11. OBČANÉ SPOLU – 
NEZÁVISLÍ

Zástupci jednotlivých 
stran a hnutí byli rovněž 
upozorněni na to, že po-
dobně jako v předcho-
zích obdobích budou mít 
v městském zpravodaji 
ke konci září vyčleněnou 
půlstranu pro svou pre-
zentaci. O číslo dříve ob-
čané ve zpravodaji najdou 
zveřejněn seznam voleb-
ních okrsků a ulic a čísel 
popisných, které zahrnu-
jí, jak jsou rovněž zvyklí 
z minulých voleb.  (pp)

LOSOVÁNÍ:  Bez  dohledu  notáře,  zato  pod  dohledem  zástupců  desítky  politických 
stran a hnutí.  Foto: Petr Pavelka

Politické strany losovaly čísla do voleb

Technické služby opravují komunikace 
a chodníky také v parných dnech

Oprava komunikace 
– Lískovec Kavčonky, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-
-Místku

Oprava komunikace 
– Lískovec Gajerovice, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-
-Místku 

Oprava komunikace – 
ul. Pod Školou a Nad Sta-
dionem, k.ú. Frýdek

Oprava komunikace 

– ul. Svatopluka Čecha, 
k.ú. Místek

Oprava chodníku – ul. 
M. Majerové, k.ú. Místek

Oprava zpevněné plo-
chy – na ul. Dr. Jánského, 
k.ú. Frýdek

Oprava chodníků – 
na ul. Slezská, Dr. Petra 
a ul. Lipová, k.ú. Frýdek 
(včetně výměny silničních 
a chodníkových obrub)

Všichni příznivci pohy-
bu a dobré nálady vědí, že 
je na podzim čeká další 
tradiční Pochod pro se-
niory, který připravuje 
městská příspěvková or-
ganizace Centrum pečo-
vatelské služby Frýdek-
-Místek.

Akce je určena seniorům 
a osobám se zdravotním 
postižením, je organizo-
vána za finanční podpory 
Statutárního města Frýdek-
-Místek a ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže Frý-
dek-Místek, který zajišťuje 
na trase zdravotnický do-
hled. Pochod zaštítil primá-
tor města Michal Pobucký. 
„Seniory ve městě máme 
činorodé, takže očekávám, 
že se znovu sejdou v hoj-
ném počtu a vyrazí na plac-
ky,“ říká primátor a odka-
zuje tím na cíl cesty, kterým 
je Lašská jizba v Sedlištích. 
K ní senioři nenáročnou 
cestou, i když s občasným 
stoupáním, vyrazí z Hájku 
v pátek 14. září od 9 hodin.

„Každý účastník dostane 
u startu minerálku a oplat-
ku na cestu, v cíli jsou pro 
všechny připraveny drob-
né upomínkové předměty, 
občerstvení v restauraci 
a krátký doprovodný pro-

gram, například nenáročný 
zábavný vědomostní test, 
prohlídka kostela Všech 
svatých nebo získání uži-
tečných informací u stánku 
VZP. U členů ČČK si se-
nioři mohou nechat změřit 
tlak,“ doplnila důležité in-
formace Adéla Kotásková, 
vedoucí CDS Domovinka.

„Z posledního pocho-
du na Olešné vím, že si to 
účastníci opravdu užívají. 
Tady jim tříkilometrová 
procházka poskytne dosta-
tečný prostor na to, aby pro-
brali, co je zase nového. Ně-
kteří se dokonce potkávají 
jenom na pochodech, takže 
se těší, že zase uvidí známé 
tváře,“ zdůraznil náměstek 
primátora Richard Žabka, 
že senioři jsou čilí pohybo-
vě, ale i v komunikaci.

Pro účastníky je zajištěn 
svoz autobusem, doprava 
na start (k Hájku) a z cíle 
(do Frýdku-Místku) je zdar-
ma.

Časy a zastávky svozo-
vých autobusů:

Z Frýdku do Hájku: 
U Gustlíčka 8.17, Na Ve-
selé 8.20, Nový byt 8.23, 
Magistrát 8.26, Revoluční 
8.29, Lískovecká 8.33, Síd-
liště 8.35, Nová Osada 8.39, 
Hájek 8.43
  (Pokračování na str. 10)

Pochod pro seniory
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

Frýdek-Místek je znovu 
rekordní! Pěkně jsme tu 
Chotěboř semleli. Pěk-
ně jsme si ji namazali 
na chleba. A slupli ji 
jako malinu… Její re-
kord v počtu vyražených 
mincí za šest hodin jsme 
za devět hodin zhruba 
zdvojnásobili. Není to 
prostou matematikou 
a dvojměstím, ale per-
fektní akcí, na kterou se 
letošní jubilejní desáté 
Beskydské rekordy naba-
lily. Gastrofestival Frý-
dek-Místek plný chutí, 
pořádaný Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
prostřednictvím své or-
ganizace Turistické cen-
trum Frýdek-Místek, 
přitáhl davy. A mnoho 
účastníků si kromě gur-
mánského zážitku chtělo 
odnést i něco na památ-
ku.
V Parku pod zámkem tak 
v sobotu 18. srpna padl 
nový český rekord, kdy se 
účastníkům akce podaři-
lo během 9 hodin vyrazit 
1524 mincí a překonat tak 
město Chotěboř, kde bě-
hem 6 hodin vyrazili mincí 
750. Tento počet se Frýdec-
ko-Místeckým podařilo 
vymazat už během 4 hodin 

a 20 minut. 
„Organizátoři hlásili okolo 
deseti tisíc návštěvníků, 
kteří si v horkém letním 
dni mohli užít venkovní 
pohody se vším všudy. 
Není tedy pochyb o tom, 
že se jednalo o velmi vy-
dařenou akci, za kterou 
bych chtěl všem, co se 
na ní podíleli, poděkovat. 
Díky patří i frýdecko-mís-
teckým občanům, kteří 
znovu pomohli zviditelnit 
Frýdek-Místek rekordním 
zápisem,“ potěšil výsledek 
primátora Michala Po-
buckého, který akci zaha-
joval.
Chodníky parku lemovalo 
více než 50 stánků s ob-
čerstvením, ve kterých se 
nabízely burgery, tortily, 
trhaná masa, řízky, cuk-
rářské výrobky, regionální 
výrobky, zmrzliny a také 
netradiční jídla maďarské, 
bengálské nebo indické 
kuchyně. Opravdovou ra-
ritou letošního ročníku 
byly ochutnávky šnečích 
specialit.
Během dopoledne také 
zasedla odborná porota, 
ve které se objevila i hereč-
ka Markéta Hrubešová, aby 
našla ten nejlepší frýdec-
ko-místecký štrúdl. „Tím 

nejlepším jsme v tomto 
ročníku ocenili v katego-
rii sladký štrúdl Jablečný 
z@vináč od Dominiky 
Mecové a v kategorii sla-
ný štrúdl pak Závin z krůtí 
játry s medvědím česne-
kem a čubricou od Ivety 
Podžorné,“ přibližuje jed-
na z porotkyň a zároveň 
ředitelka pořádajícího Tu-
ristického informačního 
centra Monika Konvičná.
S osvědčeným moderá-
torem Vojtěchem Ber-
natským plynul celý den 
na pohodové gastronomic-
ké vlně, na pódiu se před-
stavila i zmíněná Markéta 
Hrubešová s kuchařem 
Robertem Šolcem, kte-
ří v live show připravili 
pokrm dle regionálního 
receptu. Kuchařské výko-
ny se prolínaly s hudební-
mi vystoupeními Jakuba 
Ondry, Lucie revival či 
Rock&Roll Bandu Marce-
la Woodmana.  (pp)

Kultura: Zachováme podporu tradičním kulturním akcím

Jubilejní desátý rekord zahájil primátor Frýdku-Míst-
ku Michal Pobucký.   Foto: TIC

MARKÉTA HRUBEŠOVÁ: Kvalitní flák masa je zá-
klad.  Foto: Petr Pavelka

OTOČNÁ RAZNICE: S ní to zvládli i fyzicky méně 
zdatní.  Foto: Petr Pavelka

PIKNIK: Perfektní příležitost pro stolování bez stolu. 
 Foto: Petr Pavelka

Mince  nesla  připomínku 
10.  ročníku  Beskydských 
rekordů.   Foto: TIC

SELFIE: Frýdecko-místecký  gastrofestival  s  Beskydskými  rekordy  udělal  městu 
slušnou propagaci.   Foto: Petr Pavelka

MAĎARSKÁ KUCHNĚ: Nejen u tohoto stánku si na své 
přišli i příznivci něčeho ostřejšího.   Foto: Petr Pavelka
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Podané ruce, z. s., 
i pobočný spolek Podané 
ruce – osobní asistence 
aktivně žijí i v letních 
měsících. Netýká se nás 
tzv. okurková sezona. 

Na prahu léta se konal 
hudební a dnes už i mul-
tikulturní festival Sweet-
sen fest a Podané ruce 
opět mohly být u toho. 
Jsme jednou z pomáha-
jících organizací se síd-
lem ve Frýdku-Místku. 
Spolu s kolegy z dobro-
volnického centra ADRA 
a organizace Charita Frý-
dek-Místek nám v rámci 
charitativního podtextu 
festivalu bylo umožněno 
oslovovat návštěvníky 
této pětidenní akce a při-
bližovat jim smysl naší 
činnosti. Ale nejen osvě-
tou živ je člověk. V rámci 
veřejných sbírek na pod-
poru obou našich aktivit 
jsme žádali účastníky fes-
tivalu o peněžní podporu 
pro canisterapii i osobní 

asistenci.
Letošní patnáctý roč-

ník, jehož velkolepé 
zahájení se odehrávalo 
na přehradě Olešná, slibo-
val opravdu velkou účast 
obyvatel Frýdku-Místku 
a širokého okolí. Na místo 
konání vozily návštěvní-
ky retro autobusy s živou 
hudbou. Co autobus, to 
jiný muzikant. Co auto-
bus, jiná dvojice průvod-
čích. A co autobus, to 
pokladnička na podporu 
pomáhajících organizací 
z Frýdku-Místku. Heslo 
Frýdek-Místek sobě tak 
opravdu zafungovalo.

Přímo u přehrady Oleš-
ná jsme měli v centru fes-
tivalového dění hned dva 
naše propagační stany. 
U nich se lidé zastavovali, 
hovořilo se o všem mož-
ném, ale hodně se zajíma-
li, co vlastně děláme a jak 
osobní asistence i caniste-
rapie pomáhá postiženým 
lidem. Většina pak při-
spěla do kasiček a přidala 
i milý úsměv. Návštěvní-
ků festivalu bylo hodně 
a bez pomoci dobrovolní-
ků bychom ten den určitě 
nezvládli. Spolu s námi 
se do sbírkové akce pus-
tily i studentky Střední 
zdravotnické školy Frý-
dek-Místek. V rámci dlou-
hodobé spolupráce mezi 
naší organizací a zdra-
votnickou školou, i díky 
nově vzniklému školní-
mu canisterapeutickému 

kroužku, jsme měli k ruce 
dvanáct studentek a paní 
učitelku Wykovou. Ještě 
jednou jim děkujeme!

Sweetsen fest jsme si 
všichni nádherně užili 
a výtěžek na podporu ca-
nisterapie a osobní asisten-
ce byl rekordní: 54 106 Kč. 
Děkujeme všem dárcům 
i celému organizačnímu 
týmu festivalu v čele s pa-
nem Petrem Korčem, ředi-
telem Sweetsen festu. 

V prvním prázdnino-
vém týdnu přišla další 
výzva. Oslovila nás pro-
dukční KulturyFM s na-
bídkou naší účasti na dvou 
představeních letního 
kina. To vyráží za lidmi 
každou středu a zdarma 
promítá filmy na několika 
místech ve městě. Občané 
města, ale i návštěvníci 
v rámci dovolených, kte-
ré u nás tráví, tak mohou 
zhlédnout filmy různých 
žánrů. Produkční, paní 
Žabenská, navrhla cha-
ritativní podtext kina, 
s možností představit or-
ganizaci spotem i osobně, 
bude-li zájem ze strany 
diváků. Tak jsme se s naší 
canisterapeutickou ak-
tivitou stali předskoka-
nem filmu pánů Svěráků 
Po strništi bos a násled-
ně jsme osobní asistenci 
představovali před ani-
movaným filmem Mimi 
šéf. Obojí na přehradě 
Olešná. Počasí přálo, lidé 
byli usměvaví, naši ca-

ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ KURZY 
V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH! 
Absolvujte naše 160hodinové vzdělávací kurzy 

s akreditací MPSV a MŠMT.
Možnost i pro uchazeče vedené na Úřadu práce v ČR 

– v rámci zvolené rekvalifikace. 
„Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách“ (akreditován MPSV) s možností uplatnění 
v přímé i ambulantní péči o seniory, mladistvé i děti.

Datum konání kurzu: 8. 10. – 26. 11. 2018.
„Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky se zkouškou profesní kvalifikace“ 
(akreditován MŠMT) s uplatněním ve státních 

i firemních školkách, jeslích, dětských skupinách, 
soukromých zařízeních, práci na živnostenský list.

Datum konání kurzu: 8. 10. – 29. 11. 2018.
Výuka v obou kurzech probíhá 3x týdně 

v odpoledních hodinách v budově Obchodní 
akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku.

Blíže na ww.vzdelavaci-kurzy.eu, 
nebo na tel. 732 349 654, 595 174 336.

V sobotu 11. srp-
na proběhla milá akce 
ve Faunaparku s názvem 
„Momentální odpoledne, 
aneb o kolečko navíc“. 

Počasí se naštěstí 
umoudřilo, a tak si všichni 
návštěvníci mohli prohléd-
nout nejen znovuotevřený 
park, ale také zhlédnout 
pohádky maňáskového 
divadla EFFATHA, vy-
stoupení energické bube-

nické skupiny Rytmy ze 
Čtyřlístku, dát si výbornou 
kávu s úsměvem u Mental 
café a zakoupit výrobky 
ve stáncích Neposedné 
tlapky, Charita Frýdek-
-Místek, Slezská diakonie 
– EFFATHA Nový Jičín, 
sociálně terapeutické dílny 
a u stánku Dobrovolnické-
ho centra ADRA Frýdek-
-Místek.

U stánku ADRA si děti 

mohly vyrobit dobrovol-
níčka z látky či nakreslit 
pohled, který poté mohly 
dále věnovat. Děti ukázaly, 
že mají dobré srdce a na-
kreslené pohledy darovaly 
do naší „ADRA poštovní 
schránky“. Všechny pohle-
dy ze schránky budou po-
slány osamělým seniorům 
či dobrovolníkům, kteří vě-
nují svůj volný čas druhým.

Děkujeme členům Spol-
ku pro Faunapark ve Frýd-
ku-Místku za nabídku 
spolupráce. Těšíme se 
na další příjemná odpo-
ledne. Podporujeme dob-
ré mezilidské vztahy, ale 
i ekologické chování do-
spělých i dětí znovupou-
žíváním obuvi a textilu. 
 Gabriela Slívová, 

 koordinátor 
 dobrovolníků ADRA

Momentální odpoledne ve Faunaparku

Léto i lidé budiž pochváleni

nisterapeutičtí pejsci se 
nechali hladit i obdivovat. 
Do sbírkových pokladni-
ček přibylo i několik sto-
korun, tolik potřebných 
na provoz spolků. 

Léto jak má být. Léto 

i pohodoví lidé. Léto bu-
diž pochváleno. 

 Helena Fejkusová, 
 předsedkyně Podané 
 ruce, z. s. a ředitelka 
 Podané ruce 
 – osobní asistence 
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O víkendu 8.-9. září 
se uskuteční v hale 6. ZŠ 
již 34. ročník volejbalo-
vého turnaje Memoriálu 
Evžena Kučery za účas-
ti 16 družstev. Turnaj si 
za dobu své existence díky 
organizátorům vydobyl 
prestižní postavení v po-
vědomí nejlepších mlá-
dežnických týmů v naší 
republice i v zahraničí. 
Dvoudenní volejbalové 
klání se koná i díky pod-
poře Statutárního města 
Frýdek-Místek, Morav-
skoslezského kraje, TJ 
Sokol FM a sponzorů.

Družstva starších žákyň 
volejbalového oddílu TJ 
Sokol Frýdek-Místek tak 
budou moci změřit své síly 
s českými i zahraničními 
družstvy jako VC „Victoria 
Mosir“ Cieszyn, VK Pro-
stějov, UKS Dębina Nie-
poręt, VO TJ Lanškroun, TJ 
Svitavy, PVK Olymp Praha 
B, TJ Sokol Geodézie Čes-
ká Třebová, SMS ZAPN 
Žywiec, SŠK Bílovec, 
MŠK Žiar nad Hronom, TJ 
Slávia Hradec Králové, TJ 
Ostrava, SK Kometa Praha, 
TJ Lokomotiva Čadca.

Domácí hráčky se před-
staví ve dvou týmech slo-
žených z děvčat družstva 

starších žaček „A“ TJ So-
kola F-M a budou doplně-
ny o některé dívky, které 
už začínají trénovat a hrát 
s družstvem extraligových 
kadetek, i o mladé naděje.

Tým starších žaček 
„A“ trénuje pod vedením 
trenérky Dany Górecké 
a Leopolda Tůmy, který 
ještě v loňské sezóně vedl 
extraligové ženy TJ Soko-
la Frýdek-Místek. V srpnu 
začaly dívky s intenzivní 
přípravou, která vyvrcholi-
la soustředěním v Komorní 
Lhotce, kde se kromě volej-
balu věnovaly atletice, cyk-
listice i dalším sportovním 
aktivitám a v rámci společ-
ného programu stmelovaly 
staronový kolektiv. V této 
sezóně je čeká krajský pře-
bor žaček a Český pohár 
a jejich cílem je zopakovat 
úspěch minulého ročníku 
– probojovat se mezi 16 nej-
lepších týmů na mistrovství 
republiky starších žaček. 
Loňská sezóna se starším 
žačkám velmi povedla, 
z mistrovství České repub-
liky si přivezly 7. místo.

„Ráda bych touto po-
zvánkou znovu oslovila 
příznivce volejbalu, ať se 
přijdou na turnaj podí-
vat, podpořit naše týmy, 

kam za sportem a relaxací
Tenisový areál 

Prestige tennis park
10.-16. 9. 2018

I. ročník tenisového turnaje žen 
ITF 15 000 $

POJĎTE HRÁT PING-PONG
TJ Slezská – 2. ZŠ F-M, z.s. přijímá mladé zájemce 

o stolní tenis ve věku 9–15 let.
úterý od 17.00 do 19.00 h.
pátek od 17.30 do 19.30 h.

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

Kontakt na trenéra: 774 999 297. 
Začínáme v pátek 7. září.

HÁZENÁ EXTRALIGA MUŽI 2018
Pepino SKP Frýdek-Místek – základní část

Neděle 16. 9. v 17.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – KH Kopřivnice

Neděle 7. 10. v 17.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – HC ROBE Zubří

Středa 31. 10. v 18.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – HCB Karviná

Neděle 11. 11. v 17.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – HBC Jičín

Neděle 25. 11. v 17.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – Tatran Litovel

Středa 28. 11. v 18.00
Pepino SKP Frýdek-Místek – Sokol Nové Veselí 

TV utkání
Neděle 16. 12. v 17.00

Pepino SKP Frýdek-Místek – Talent Plzeň

Po povedeném vstupu 
do sezóny si Valcíři v Rý-
mařově brousili zuby 
na další úspěšný zápas. 
Dopadlo to však bohužel 
jinak. Soupeř nám uštěd-
řil první porážku v sezóně. 
Výrazně si pomohl bran-
kou již ve 2. minutě. 

Trenér Jan Žižka mohl 
v Rýmařově využít na-
vrátilce Nicolase Šum-
ského, jedinou absencí 
byla neúčast zraněného 
obránce Michala Střižíka. 
Lipina na půdě soupeře 
bojovala o udržení úspěšné 
série a také o čelo tabul-
ky. Nicméně plán odvézt 
si body dostal povážlivé 
trhliny už v úvodu utkání. 
To totiž zaskočil defenzivu 
Valcířů Nikolas Tilkeridis 
a poslal domácí do vedení.

Celý zbytek poločasu jsme 
se pak snažili o vyrovnání. 
První vlaštovkou bylo za-
končení Varadiho z většího 
úhlu. Daleko větší šanci pak 
ovšem nabídl přímý kop, kte-
rým Šumský orazítkoval tyč. 
Lipině však scházela větší 
lehkost, přeci jen bylo vidět, 
že brzké inkasování hráče 
znervóznělo. Klid nám mohl 
vrátit v 39. minutě Hruška, 
který se vyhnul ofsajdové 
pasti a mířil sám na brankáře 
Kameníka. Překonat se mu 
jej však nepovedlo.

Stejně jako v předchozím 
utkání s Vrchovinou poslal 

od začátku druhé půle tre-
nér Žižka do hry vytáhlého 
forwarda Gomolu. Cíl byl 
jasný, minimálně srovnat. 
Úvod druhé pětačtyřiceti-
minutovky však Valcířům 
také příliš nevyšel. Naopak, 
domácí mohli přidat druhý 
gól. Ve 49. minutě byla střela 
ze střední vzdálenosti tečo-
vána. Mrozek však naštěstí 
dokázal na změnu směru 
míče reagovat.

V 59. minutě už byl ale 
krátký na zakončení Ni-
kolase Tilkeridise, který 
přidal druhý gól v utkání 
a naše akcie klesly na nulu. 
Naštěstí jsme hned vzápětí 
snížili zásluhou Nicolase 
Šumského, který hlavič-
kou přeloboval brankáře. 
Ve zbývajících minutách 

to bylo jednak dobývání 
branky domácích a jednak 
také hra vabank, takže i pro 
soupeře se otvírala okénka. 
V 84. navíc přišlo po druhé 
žluté kartě vyloučení Vara-
diho. Přesto nebylo vyrov-
nání daleko. Šumský ale 
po kličkované svoji druhou 
trefu v utkání nepřidal.

Trenér Jan Žižka: „I přes 
brzký inkasovaný gól jsme 
v první půli diktovali tem-
po hry. Měli jsme spoustu 
šancí, poločas měl být v náš 
prospěch, bohužel jsme se 
ale neprosadili. Nepolo-
žil nás ani inkasovaný gól 
v druhé půli. Hned jsme 
snížili, vyrovnat už se nám 
však nepovedlo. Hraje se 
na góly a těch jsme dali 
méně než soupeř.“

Valcíři poprvé narazili
TJ Jiskra Rýmařov – MFK F-M 2:1

Mezinárodní volejbalový turnaj starších žaček

Zcela novou posilou, 
která nahrazuje kon-
čícího Petra Kichnera 
na pravé spojce, se stal 
Martin Stržínek. Ten-
to zkušený bývalý hráč 
Zubří a Hranic se s Pe-
pinem SKP Frýdek-Mís-
tek dohodl na jednoroční 
hráčské smlouvě.

Další staronovou tváří 
v dresu Pepina SKP Frý-
dek-Místek se stal odcho-
vanec frýdecko-místecké 
házené 24letý Dalibor My-
nář, který se vrací po dvou-

letém působení v Kopřiv-
nici. Oba už zasáhli 
do přípravného zápasu.

Pepino SKP Frýdek-
-Místek – NMC Górnik 
Zabrze 26:31 (13:12)

Sestava a branky SKP: 
Cáb, Coch – Kocich 5, Str-
žínek 4, Musálek 4, Mynář 
3, Horáček 3, Bosák 2, Bu-
reš 1, Mazur 1, Pomichálek 
1, Gřešek 1, Šimek 1.

SKP chyběli zranění 
nebo nemocní hráči Pe-
trovský, Strack, Klaban, 
Pyško, Hes, Marenčák.

Dvě posily házenkářů

Vypadá to, že šachisté 
nemají prázdniny. I v let-
ním období je jejich ter-
mínová listina poměrně 
hustě zaplněna. Své o tom 
vědí i hráči Beskydské ša-
chové školy. Ve dnech 6. 
až 15. srpna se v Hotelu 
Dlouhé Stráně v Koutech 
nad Desnou konalo Mis-
trovství Evropské unie 
mládeže v šachu.

Podle názvu tedy turnaj 
nikoliv bezvýznamný. V ši-

roké mezinárodní konkuren-
ci nás reprezentovalo pět dětí 
a my můžeme s radostí kon-
statovat, že se v hráčském 
poli nejen neztratily, ale 
ve dvou případech dokonce 
přímo vynikly. V kategorii 
nejmladších, tedy do osmi 
let, dosáhla velkého úspě-
chu Terezka Horková, když 
ve smíšeném pořadí skonči-
la na druhém místě a mezi 
dívkami byla dokonce první. 
Na turnaj pak bude určitě rád 

vzpomínat i Marek Miča, 
který v kategorii chlapců 
do 14 let získal stříbro. Dvě 
medaile z tak prestižního 
klání jsou nesporným úspě-
chem a všem našim hráčům, 
i těm, kteří se umístili za me-
dailovými pozicemi (Vik-
rorka a Bartoloměj Buchtovi 
a Pavlína Dudová), je třeba 
poděkovat za vzornou re-
prezentaci místního šachu 
i města Frýdku-Místku. 

 Tomáš Adamec 

BŠŠ uspěla na mistrovství EU

a zvláště pak zveme ty 
nejmladší dívky a jejich 
rodiče, kterým se volejbal 
líbí, protože je to příležitost 
poznat žákovský volejbal 
a zapojit se do sportování 
v přípravkách našeho od-
dílu,“ řekla nám trenérka 
Dana Górecká.
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Pestrý vzorek úspěš-
ných atletů vzal s sebou 
k návštěvě radnice Jo-
sef Nejezchleba s Klá-
rou Maštalířovou, kteří 
vedou atletický oddíl 
TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek. Mají z čeho vybírat 
a s primátorem Michalem 
Pobuckým a jeho náměst-
kem pro sport Pavlem 
Machalou si přišli popo-
vídat Anna Cagašová, 
Thomas Hlavačka, Tereza 
Kotásková, Iveta Rašková 
a Veronika Seibeltová. Co 
jméno, to úspěchy i na re-
publikové úrovni.

Vedení města si vyslech-
lo, že díky velkému objemu 
financí, které jdou z městské 
pokladny do velmi širokého 
spektra sportů, je ve Frýd-
ku-Místku velká konkuren-
ce už od nejmenších dětí. 
„V jiných městech se spor-
tovní talenty tolik neroz-
mělňují, ale přesto máme 
výborné výsledky a už zase 
musíme odmítat další nej-
mladší děti, protože jsme 
prostě plní. Máme širokou 
základnu a ta nám generuje 

neustále dost konkurence-
schopných atletů. Přitom 
se snažíme v prvé řadě o to, 
aby to byla pro mladé spor-
tovce zábava. Troufáme si 
říct, že nikdo nepořádá to-
lik akcí pro veřejnost jako 
my. Kdokoliv může přijít, 
zazávodit si, odběhnout si, 
to v jiných sportech nebývá 
možné,“ referovalo vedení 
oddílu, které je hlavně rádo, 
že alespoň část mládeže je-
nom nesedí a „nevytváří se 
jim na rukách z mobilování 
ploutvičky“.

Zástupci vedení města 
sondovali, zda by kromě 
výkladní sportovní skříně 
Frýdku-Místku i místní atle-
tiky v podobě závodu Hor-
nická desítka nepřicházel 
v úvahu i nějaký atletický 
mítink s několika známými 
jmény. Dozvěděli se však, 
že parametry stadionu přece 
jen neodpovídají podmín-
kám pro vrcholnou dospělou 
atletiku. V této souvislosti 
se začaly probírat možnosti, 
jak by město mohlo atletice 
pomoci se správou atletické-
ho stadionu s jistotou toho, 

ATLETI NA RADNICI: Medaile jim sluší i v civilu.   Foto: Petr Pavelka

Atletika má širokou základnu

že stále zůstane v tomto are-
álu prioritou atletika. „Ne-
můžeme investovat do cizí-
ho majetku, ale smlouvou 
lze ošetřit cokoliv, aby byly 
všechny strany spokojeny. 
Máme sportoviště v majet-
ku města, vystavěli jsme 
i některá nová, například 
basebalové hřiště, stará-
me se o ně a oddíly v nich 
provozují svou činnost,“ 
vysvětloval, že i atleti by 

Do Haly Polárky k po-
slednímu domácímu pří-
pravnému utkání zavítal 
slovenský Trenčín. Úvod-
ní třetina nabídla několik 
šancí, ale až v druhé se 
trefil Rostislav Marty-
nek. Nakonec se stal je-
diným střelcem. I když 
se v posledních minutách 
závěrečné třetiny pokou-
šeli hosté o hru v šesti, 
Danečka nepřekonali.

První třetina byla pro oba 
týmy těžká. K vidění neby-
la ani jedna branka, i když 
šance byly na obou stranách. 
Velkou příležitost si vytvoři-
li Lukáš Bohunický a Mário 
Bližnák z Trenčína, když 
se dostali do přečíslení dva 
na jednoho. Puk ale vyslali 
mimo frýdeckou bránu. Ob-
rovské štěstí měli Rysi, když 
kotouč, který proklouzl mezi 
betony Lukáše Danečka, za-
mířil mimo. Dobrá příleži-
tost na gól se naskytla obrán-
ci Ondřeji Hrachovskému, 
když uháněl na nechráněné-
ho brankáře Marka Šimka.

Druhá dvacetiminutov-
ka byla pro Frýdek-Místek 
veselejší. Ve dvacáté osmé 
minutě přišly dvě velké šan-
ce Daniela Plitka, ale Šimko 

nepropustil ani jednu z nich. 
O šest minut později si Ros-
tislav Martynek výborně 
ukořistil puk, sám ujížděl 
na slovenského brankáře 
a tentokrát se Rysi už dostali 
do jednobrankového vedení.

V závěrečné periodě ko-
touč létal z jedné poloviny 
na druhou, což také při-
neslo mnoho příležitostí. 
Jedna z nich patřila Dušanu 
Žovinci a druhá sloven-
skému Borisu Sedáckému, 
když rozezvonil levou tyč. 
Ke konci Trenčín zkoušel 
hru bez brankáře, ale Da-
neček nedovolil, aby se puk 
dostal za brankovou čáru. 

Celé utkání bylo zakonče-
no přátelskými nájezdy, ani 
v nich však Daneček nepro-
pustil puk za svá záda. 

Trenér Jiří Juřík: „Jsme 
rádi, že se nám podaří sou-
peře, jako je Trenčín, do Po-
lárky vůbec dostat. Je to 
historicky jeden z nejlepších 
slovenských týmů. Myslím, 
že zápas z naší strany nebyl 
špatný. První třetinu jsme 
trošku zaostávali v pohybu, 
ale pak se to zlepšilo. Mrzí 
mě, že jsme nevyužívali situ-
ace tři na dva, dva na jedna, 
těch bylo v zápase dost.“

Hokejová příprava fotbalově
HC F-M – HC Dukla Trenčín 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

se mohli dočkat vylepšení 
podmínek pro svůj sport, 
náměstek primátora Pavel 
Machala. S čím už město 
jen tak pohnout nemůže, 
to je absence vysoké školy 
ve Frýdku-Místku, která je 
i z hlediska sportu handica-
pem, protože vysokoškoláci 
utíkají do jiných koutů re-
publiky. „Přesto závodíme 
s vlastními odchovanci a ne-
vidíme žádný půvab v tom, 

že si někdo zaplatí atlety 
z jiných oddílů, ti se pak 
vidí prakticky až na závo-
dech a jen se ptají, s kým 
vlastně poběží štafetu,“ vy-
světlil filozofii oddílu Josef 
Nejezchleba. Ten se kromě 
závazku hledání cesty, jak 
by město mohlo investovat 
do vylepšení atletického zá-
zemí, dočkal i příslibu větší-
ho zapojení škol například 
do Poháru rozhlasu.  (pp)

Na začátku měsíce srp-
na v pátečním podvečeru 
proběhl první ročník běhu 
do schodů nesoucí název 
Válcovenské schody 2018. 
Jednalo se o další běžecký 
závod organizovaný Spor-
tovním klubem Městské 
policie Frýdek-Místek 
a jak už napovídá samotný 
název akce, místo konání 
byly tzv. Válcovenské, ne-
boli Lipinské, schody, kte-
ré spojují strojírenský are-
ál s frýdeckým sídlištěm. 

Závodníky čekalo zdo-
lání 229 schodů na vzdále-
nosti cca 100 metrů a nej-
rychlejší závodníci tuto 
trať zdolávali pod necelou 
minutu. V mužské kategorii 
vyhrál s excelentním časem 
50,65 vteřin Petr Lisník z TJ 
Slezan F-M a nastavil tak 
rekord tratě do budoucích 

ročníků. Druhý s časem 
53,37 vteřin skončil Patrik 
Mozola z Frýdku-Místku 
a na třetím místě s časem 
54,18 vteřin se umístil 
Marek Spilka z TJ Slezan 
F-M. Mezi ženami vyhrála 
s krásným časem 1 minuta 
3 vteřiny Petra Čaganová 
z Nižních Lhot. Druhé mís-
to s časem 1 minuta 5 vteřin 
obsadila Kateřina Klepáčo-
vá z TJ Slezan F-M a třetí 
místo s časem 1 minuta 8 
vteřin vybojovala Andrea 
Krstevová z Light Bike Run 
Team. Závodu se účastnili 
také běžci a běžkyně z řad 
integrovaného záchranné-
ho systému, ale také i děti 
ve své kategorii na zkrácené 
verzi tratě. Mezi nejstarší 
účastníky závodu patřili 
běžecké stálice Dědek Bes-
kydský z klubu důchodců 

a Ludmila Šokalová z Pepa 
Teamu, kteří zvládli trať 
zaběhnut pod dvě minuty. 
Doprovodnými programy 
sportovní akce byl úklid 
v okolí Válcovenských 
schodů a dále sbírka hraček 
a potřeb pro děti na Dět-
ském oddělení Nemocnice 
Frýdek-Místek. „První roč-
ník běhu do schodů i s do-
provodnými akcemi se vy-
dařil, počasí pod mrakem 
bylo pro běžce ideální a pro 
ty, kteří to letos nestihli, ať 
trénují na příští ročník. Zá-
věrem bych rád poděkoval 
všem závodníkům za pěk-
nou účast, za důkladný 
úklid a za poskytnuté dary 
do sbírky. Nedílnou součástí 
je také velký dík organizáto-
rům, pomocníkům, fotogra-
fům a sponzorům,“ řekl za 
pořádající klub David Belej.

Běh do „Válcovenských schodů“
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v měsíci září, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů. 

V září 2018 budou vel-
koobjemové kontejnery 
přistaveny na 65 svozových 
místech, včetně místních 
částí, jak je uvedeno v har-
monogramu níže. Přistave-
ny budou vždy dopoledne 
uvedeného dne, nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváženy 
budou následující den mezi 
6. až 12. hodinou. Odpad smí 
být odkládán pouze do kon-
tejnerů! Jakékoliv odkládá-
ní odpadu mimo kontejner 
bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhraze-
né místo dle ust. § 69 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

10. 9.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž gymnázia Petra Bez-
ruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

11. 9.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-

šavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 
(u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 2034 
(u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

12. 9.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 (u te-
lefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabinské-
ho 2237 (směrem k ul. Lísko-
vecká)

13. 9.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. 
P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č. p. 2086)
Frýdek, ul. Lískovecká (par-
koviště naproti domu č.p. 
2507) – mimořádný jednorá-
zový svoz

17. 9.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 
154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

18. 9.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ)
Místek, ul. Dr. Antonína Va-
culíka 1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 63 

(poblíž MŠ, u nádob na se-
par. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 
128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 
(Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice)

19. 9.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

20. 9.
Lískovec, ul. K Sedlištím 

305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 281 
(u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby)
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

21. – 24. 9.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE OB-
JEMNÝ ODPAD (např. skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace), NEODKLÁDEJ-
TE nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obra-
zovky, lednice, mrazáky, 

zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod estakádou, 
ul. Collo-louky – vedle su-
permarketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo pří-
mo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu v září 

v

ČT 6. 9. 2018

9.30   17.00

Areál Slezanu /Těšínská 2292/

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 
a navazujících aktivit
Informační servis o pomoci seniorům, pečujícím, 
lidem se zdravotním postižením, 
rodinám s dětmi, lidem sociálně vyloučeným 
a dalším...

Zahájení  
Prezentace náměstka primátora Ing. Richarda Žabky
Slosování výherců dětské soutěžní ankety „Sociální služby”
Přednáška MUDr. Michala Raszky, Ph.D. „Duševní zdraví v seniorském věku“
Slosování výherců seniorské soutěžní ankety „Sociální služby”
Přednáška MUDr. Michala Raszky, Ph.D. „Jak mohu reálně pomoci svému blízkému, 
který trpí duševním onemocněním?”
Vystoupení kapely Big Blast! Band
Vystoupení písničkáře Reného Součka
Pokračování vystoupení kapely Big Blast! Band

PROGRAM

9.30
10.15

10.30–12.00
12.00
13.00
13.15

14.00
15.00
16.00

ochutnávka výrobků zdravé výživy (např. mrkvová buchta, 
datlový dortík, avokádový tataráček, quiche s modrým sýrem 
a brokolicí, s uzeným lososem a koprem)
ochutnávka kávy 
diagnostika a prevence onemocnění dýchací soustavy
měření krevního tlaku
první pomoc 
„Poznej můj svět“ – kreativní dílny osob se zdrav. postižením

Doprovodný program

DEN  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
11. 

ročník

Statutární město Frýdek-Místek pod záštitou primátora 
Mgr. Michala Pobuckého, DiS. pořádá 11. ročník akce
Den sociálních služeb.

V rámci Filmového klubu Nové scény Vlast budou 3. a 4. září 2018 uvedeny 
dokumenty o lidských právech z festivalu Jeden svět 
„Normální autistický film“ a „Nemusíš s láskou, stačí s citem“.
Promítání filmů bude od 19.00 hod.

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

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plo-
cha a nádvoří (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 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku 
p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², 
I. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 202/210 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p.č. 1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 46 na pozemku p.č. 67 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 61) - 
Zámecké náměstí 
nebytové prostory o výměře 44,88 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytové prostory o výměře 7,68 m2, I.NP (me-
zisklad)
nebytové prostory o výměře 6,85 m2, I.NP (so-
ciální zázemí)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. 
NP (provozovna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, 
V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. 
NP (sociální zařízení)

nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, 
V. NP (sklad)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží 
ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², 
I. NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², 
I. NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², 
I. NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², 
I. NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je sou-
částí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká 
kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 385,36 m2,
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 14,5 m2, 
I. NP, (suterén)
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 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umístěná 
pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižo-
vatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlant-
ská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na po-
zemku p.č. 229/6, zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

V termínu do 7. září 
mohou občané předklá-
dat připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním 
řádům městské hromadné 
dopravy, a to osobně, pí-
semně na Odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
Frýdek-Místek nebo elek-
tronickou poštou na adresu 
das@frydekmistek.cz.

Platné jízdní řády jsou 
k dispozici na webových 
stránkách Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním řá-
dům městské hromadné 
dopravy budou sloužit jako 
jeden z podkladů pro pří-
pravu nových jízdních řádů. 
Nové jízdní řády městské 
hromadné dopravy budou 
platit od 9. 12. 2018.

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na prodej vozidla Multicar Fumo M 30 AL, 

r. v. 2004, STK 23. 5. 2018, stav km 90 251
Nejnižší nabídková cena 292.968 Kč včetně DPH.

Bližší informace o vozidlu poskytne 
p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325.

Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz.

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
117. schůzi konané dne 7. 
8. 2018 podmínky „Pro-
gramu na podporu a roz-
voj sociálních služeb pro 
rok 2019“ (dále jen „Pro-
gram“).

Účelem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
poskytovatelů registrova-
ných sociálních služeb, je-
jichž potřebnost je vyjádře-
na ve Střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek 
na období 2014–2018 (dále 
jen „SPRSS FM“). Podporo-
váno bude poskytování soci-
álních služeb, které jsou sou-
částí sítě sociálních služeb 
uvedené v SPRSS FM. Dů-
vodem podpory je udržení 
stávajících sociálních služeb 
a podpora nových sociálních 
služeb v souladu se SPRSS 
FM na území statutárního 
města Frýdku-Místku.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 14. 9. 2018 
do 24. 9. 2018 včetně.

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

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

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor): Magda Mácho-
vá, odbor sociálních služeb, 
tel. 558 609 317, 778 492 351, 
e-mail: machova.magda@ 
@frydekmistek.cz.

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2019“ 
v jednom podepsaném ori-
ginále s přílohami v tištěné 
verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na adresu: Statu-
tární město Frýdek-Místek, 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, Odbor sociálních 
služeb, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Zásilka s žádostí včet-
ně příloh musí být vložena 
do obálky označené plným 
názvem či jménem (názvem) 
žadatele a adresou (sídlem) 
žadatele a textem „Neotvírat 
– žádost o dotaci na podporu 
a rozvoj sociálních služeb“. 
 Odbor sociálních služeb

Vyhlášení Programu na podporu 
a rozvoj sociálních služeb – 2019
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Včelařský naučný are-
ál v Chlebovicích opět 
na konci prázdnin ožil 
skupinou dobrovolníků 
z celého světa, kteří měli 
v plánu zde nejenom po-
máhat s údržbou muzej-
ních exponátů a celého 
areálu, ale současně se 
i vzdělávat o významu 
a kráse včel a poznávat 
místní kulturu. V pořadí 
již čtvrtý ročník tohoto 
mezinárodního projektu 
vznikl z iniciativy místní 
pobočky Českého svazu 
včelařů a organizace za-
bývající se dobrovolnic-
tvím INEX-SDA.

V polovině srpna dora-
zila do Chlebovic skupina 
mladých dobrovolníků, 
aby zde strávila dva týdny 
svých prázdnin. Nebyla to 
pro ně ale jen tak obyčejná 
dovolená. Ve zdejším Vče-
lařském naučném areálu se 
totiž koná již čtvrtý ročník 
mezinárodního dobrovol-
nického projektu. Pestrá 
skupina z celého světa, 
ve které neměli chybět dob-
rovolníci z Mexika, Turec-

ka nebo třeba Taiwanu, byla 
připravena pomáhat.

„Tento dobrovolnický 
projekt pořádáme již po-
čtvrté a je to vždy skvělá 
příležitost, jak spojit mladé 
lidi z celého světa, poznat 
odlišné kultury a zároveň 
přispět k rozvoji našeho 
včelařského areálu. Zá-
roveň usilujeme o to, aby 
dobrovolníci mohli obje-
vit i kus České republiky, 
a tak se pro ně snažíme 
zajistit různé další aktivity, 
jako jsou výlety po okolí, 
návštěvy muzeí nebo třeba 
setkání s místní komuni-
tou,“ říká Marie Knödlová, 
předsedkyně místní ZO 
ČSV Frýdek-Místek, která 
tento dobrovolnický projekt 
spolupořádá.

Cílem projektu je kromě 
jiného i vzdělávání dobro-
volníků a poznávání okolí. 
Během dvou týdnů mohou 
poznat, jak včely žijí, ja-
kým způsobem produkují 
med, jak se získávají včelí 
produkty a k čemu slouží 
nebo co vše včelaření ob-
náší. Také se dozvědí o je-

Frýdek-Místek má ide-
ální podmínky pro cyk-
loturistiku. Nejen, že leží 
na cyklotrase 59 vedoucí 
z Ostravy do Beskyd, je 
jednou ze zastávek cyk-
lobusů, ale také mírnější 
terén láká na vyjížďky 
i rodiny s dětmi.

„Protože bezpečnost 
silnic ve městě je, jaká je, 
i s ohledem na průtah měs-
tem a celkově značně hus-
tou dopravu se dlouhodobě 
snažíme vytvářet podmín-
ky pro bezpečnější pohyb 
cyklistů ve městě,“ říká 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Již v roce 2009 tak moh-
ly být ve Frýdku-Místku 

vyznačeny čtyři tematické 
cyklookruhy, které měs-
to protínají. A v poslední 
době proběhla rekonstruk-
ce a aktualizace stávajících 
čtyř tabulí na Olešné, u frý-
deckého hřbitova, v sadech 
B. Smetany a ve Sviadno-
vě, které okruhy mapují 
a upoutávají na atraktivi-
ty v jejich blízkém okolí. 
„Trasy byly již tehdy plá-
novány s cílem propojit 
sport s poznáním regionu 
především mimo frekven-
tované cesty. Ve městě se 
nachází mnoho zajíma-
vých míst, které místní, ale 
i návštěvníci vnímají méně 
nebo je vůbec neznají. 
Na tabulích najdou jak za-
značenou trasu, tak jedno-
duché vyobrazení zajíma-
vostí na trase či v blízkém 
okolí,“ přibližuje ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek-Místek Mo-
nika Konvičná. 

Cyklisté se projedou 

nejen městem, ale zavítají 
také do okrajových částí 
a přilehlých obcí Frýdku-
-Místku, například Chle-
bovic, Skalice, Lískovce, 
Panských Nových Dvorů, 
Palkovic, Starého Města 
či Dobré. Každý okruh 
je označen svou barvou 
a vlastním názvem. „Cyk-
listé si mohou současně 
zdarma na pobočkách Tu-
ristického informačního 
centra Frýdek-Místek vy-
zvednout tištěnou mapu, 
ve které jsou okruhy za-
značeny,“ doporučuje ma-
nažerka informačního cen-
tra Lucie Talavašková.

S rozmachem elektrokol 
nechalo Statutární měs-
to Frýdek-Místek rovněž 
na trasách již v minulém 
roce vybudovat dvě nabíje-
cí stanice pro elektrokola, 
a to konkrétně u občer-
stvení pod aquaparkem 
na Olešné a u restaurace 
U Splavu.  (pp)

Cyklookruhy mají nové tabule

Podmínky prominutí poplatků z prodlení 
pro nájemce a bývalé nájemce obecních bytů

Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku rozhodlo 
o prominutí části pohle-
dávek – neuhrazených 
poplatků z prodlení vy-
počtených dle § 517 odst. 
2 zákona č. 40/1964 Sb. 
a vládního nařízení č. 
142/1994 Sb., oba ve zně-
ní platném ke dni 31. 12. 
2013, ve výši, která přesa-
huje výši jistiny v přípa-
dech, kdy dlužník zaplatí 
dluh na nájemném nebo 
vyúčtování služeb nej-
později ke dni 31. 3. 2019.

Prominutí poplatků 
z prodlení se vztahuje 

na dluhy (závazky) vzniklé 
do 31. 12. 2013.

Příklad:
Dlužník zaplatí (doplatí) 

jistinu (nájemné, vyúčto-
vání služeb) v plné výši 
a budou mu vyčísleny po-
platky z prodlení. Zároveň 
mu bude automaticky pro-
minuta část těchto poplat-
ků, která převyšuje výši 
jistiny. Tudíž dlužník bude 
dále platit pouze část vy-
číslených poplatků z pro-
dlení, a to pouze ve stejné 
výši jako byl dluh na ná-
jemném nebo vyúčtování 
služeb. 

Konkrétně: 
Dlužník zaplatí jistinu 

ve výši 40.000 Kč.
Po zaplacení jistiny 

mu budou vyčísleny po-
platky z prodlení ve výši 
200.000 Kč.

Z této částky mu bude 
automaticky prominuto 
160.000 Kč (200.000 mí-
nus 40.000).

Dlužník bude povi-
nen zaplatit na poplatcích 
z prodlení 40.000 Kč.

Bližší informace: 
Magistrát města Frýdek-
-Místek, Radniční 10, 
kancelář 208.

Včelařský areál znovu ožil dobrovolníky
jich nezastupitelné roli jak 
v přírodě, tak pro člověka. 
Vedle toho se budou moci 
seznámit s místní komu-
nitou, poznat zdejší zvyky 
a kulturu a také lokální 
pamětihodnosti a přírodní 
zajímavosti.

Včelařský naučný areál 
v Chlebovicích pořádá růz-
né přednášky, vzdělávací 
aktivity pro širokou veřej-
nost, letní vzdělávací pobyt 
pro včelařskou mládež nebo 
právě dobrovolnické pro-
jekty. Jeho součástí je také 
muzeum včelaření s jednou 
z největších sbírek medo-

metů v Evropě, naučná za-
hrada a včelařský skanzen 
a také včelařský obchůdek.

Nezisková organizace 
INEX-SDA se meziná-
rodním dobrovolnictvím 

a mezikulturním vzdělá-
váním zabývá již od roku 
1991. INEX-SDA přijímá 
zahraniční dobrovolníky 
na workcampy – různé dob-
rovolnické projekty.

  (Pokračování ze str. 3)
Z Místku do Hájku: Po-

liklinika (strana u budovy) 
8.04, Polit. obětí (u Národ-
ního domu) 8.08, Domov 
seniorů 8.10, Riviéra blok 
27 v 8.12, Riviéra vodárna 
8.13, Riviéra v 8.17, Frý-
dlantská 8.19, Ostravská 
8.22, Anenská 8.24, Slezan 
01 v 8.26, U nemocnice 
8.31, Lékárna 8.32, Rozces-
tí u školy 8.34, Sídliště 8.37, 
Nová Osada 8.41, Hájek 
8.45

Odjezd do Frýdku ze 
Sedlišť v 12.00 h (z parko-
viště za Lašskou jizbou)

Odjezd do Frýdku-
-Místku ze Sedlišť v 12.30 
h (z parkoviště za Lašskou 
jizbou)

Na místo konání akce se 
můžete dopravit i MHD – 
linka č. 11 

Odjezdy na zastávku 

Hájek od: Místek, Riviéra 
8.23, Místek, Frýdlantská 
8.25, Místek, Politických 
obětí 8.29, Frýdek, žel. sta-
nice 8.34, Frýdek, Nový 
byt 8.37, Frýdek, Magistrát 
8.39, Frýdek, U nemocni-
ce 8.41, Frýdek, Lékárna 
8.42, Frýdek, rozc. u školy 
8.43, Frýdek, sídliště 8.45, 
Frýdek, Horní 8.47, Frýdek, 
Nová Osada 8.49, Lískovec, 
Hájek 8.51.

„Srdečně zveme seniory 
a jejich jakýkoli doprovod. 
Je to dobrá příležitost pro-
žít den aktivně a setkat se 
s druhými lidmi. Pochod se 
koná za každého počasí!“ 
připomíná Adéla Kotásko-
vá, která je připravena pří-
padně zodpovědět další do-
tazy na těchto kontaktech: 
730 519 500, 558 434 359 
nebo na e-mail: kotaskova.
cds@psfm.cz.  (pp)

Pochod pro seniory



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství

Každý, kdo projíždí 
naším městem od Pří-
bora na Český Těšín, či 
opačně, jistě si všimne 
jedné z nejkrásnějších 
a nejmonumentálněj-
ších budov města Míst-
ku. V současné době zde 
sídlí základní umělecká 
škola. Dnes již pravdě-
podobně málokdo ví, že 
tato budova je spjatá 
s historií prvních dese-
tiletí Místecké spořitel-
ny.

Ve druhé polovině 19. 
století dochází k prudké-
mu rozvoji hospodářství 
a podnikání. Aby drobní 
živnostníci a podnikatelé 
mohli rozjet své projekty, 
potřebovali finanční ka-
pitál. Tyto potřeby vedly 
ke zřizování prvních zá-
ložen. Peníze tehdy v na-
šem městě také půjčo-
valo několik zámožných 
jednotlivců. Jeden z nich 
byl továrník Jan Viktor 
Schabenský a ten 3. 12. 
1869 navrhl na schůzi 
obecního výboru, aby 
město zřídilo svou obec-
ní spořitelnu. Spořitelna 
dostala název Místecká 
spořitelna a začala půso-
bit v místnostech obecní-
ho úřadu v domě čp. 39.

Po překonání krize r. 
1885 se vedení spořitelny 
rozhodlo zajistit vlastní 
budovu, kde by sídlila 
zároveň s obecními úřa-
dovnami. Výnosem z 22. 
srpna 1895 místodrži-
telství schválilo koupi 
domů č.p. 37 za 11 000 
zlatých a č.p. 38 za 8 000 
zlatých s podmínkou, že 
budova bude vystavěna 
k uctění památky jubilea 
50. výročí vlády Františ-
ka Josefa I.

Pro výstavbu nové 
spořitelní budovy byl 
vybrán návrh vídeň-
ského architekta Josefa 
Hudetze. Stavba byla za-
dána místnímu staviteli 
Auleghovi, ten ji však 
nedokončil. Dostavba 
byla svěřena místnímu 
staviteli Heřmanu Rippe-
rovi, který budovu předal 
k užívání koncem r. 1898. 
I s vnitřním vybavením 
bylo proinvestováno 
205 178 zlatých.

Sochy Pilnost a Spoři-
vost, jež byly na budovu 
umístěny později, vytvo-
řil vídeňský sochař Josef 

Skotnica. Taktéž krásný 
dubový strop v repre-
zentační zasedací síni 
byl instalován místeckou 
firmou Ludvíka Rundta 
dodatečně.

Spořitelna zahájila 
svoji činnost v nových 
prostorách 26. února 
1899. Krásná a veliká 
budova spořitelny, kde 
v jednom z křídel byly 
služební byty a v příze-
mí prodejny (lékárna), se 
stala také sídlem měst-
ské radnice. Ve vestibulu 
byla umístěna pamětní 
deska s německým ná-
pisem: „K vzpomínce 
na padesátileté jubileum 
vlády našeho císaře Fran-
tiška Josefa I.”. Tím spo-
řitelna dostála podmínce, 
kterou si stanovilo mís-
todržitelství. Deska byla 
bohužel r. 1919 z vestibu-
lu spořitelny odstraněna, 
jako mnoho jiných pamá-
tek z doby německé sprá-
vy. Výnosem z 23. srpna 
1919 nařizuje Zemská 
správa politická v Brně 
rozpuštění staré správy 
a okresnímu hejtmanství 
v Místku ukládá předat 
spořitelnu do rukou nové 
české správy. 

Budova měla význam-
né postavení i v době 2. 
světové války. Budovu 
tvořily silné zdi a v pod-
zemí mohutné klenuté 
sklepy, ve kterých měla 
spořitelna trezorovou 
místnost. V přízemí bu-
dovy byla stále úřadov-
na spořitelny a v prvním 
a částečně druhém po-
schodí sídlila část obec-
ního úřadu. V bočních 
traktech se nacházely 
nájemní byty. Za války 
zabrali Němci ve sklepě 
dvě místnosti a vybudo-
vali tam Warnstelle, což 
byla v podstatě telefon-
ní ústředna, přes kterou 
probíhalo hlášení o nále-
tové situaci, dobře známé 
hlášení v rádiu: Achtung! 
Achtung! Über dem Rei-
chsgebiet! Achtung! 
Achtung! Über dem Re-
ichsgebiet beendet sich 
kein feindliches Flugze-
ug! A nebo: Letecké sva-
zy letí od jihu směrem 
na Drážďany apod. V ta-
kovém případě vyběhl 
někdo na věžičku a dale-
kohledem pátral, kde co 
letí. Telefonem pak hlá-

sil do sklepa, co zjistil, 
a ten, co měl službu dole, 
informace předával dál.

Po roce 1945 došlo 
k likvidaci bankovního 
systému. Znárodňovací 
dekrety vešly v platnosti 
od 28. 10. 1945. Po únoru 
1948 dochází v republi-
ce k přestavbě bankovní 
soustavy.

30. srpna 1962 bylo 
tehdejší Lidové škole 
umění přiděleno prvních 
devět místností této bu-
dovy bývalé Místecké 
spořitelny. V následují-
cích letech škola přibíra-
la další prostory včetně 
historického sálu s vel-
mi dobrou akustikou. 
V současnosti škola uží-
vá v podstatě celou tuto 
nádhernou budovu.

 S použitím materiálů 
 Okresního archívu 

 Frýdek-Místek

Historická budova ZUŠ Frýdek-Místek má 120 let
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česky | 60 min. | 30 Kč.
So 15. 9. v 17.00

Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 87 min. | 130 / 110 Kč | pro děti.

So 15. 9. v 19.00
Všechno bude

ČR / SLO / PL / SR | road movie | 12+ 
| česky | 85 min. | 130 Kč.

Ne 16. 9. v 17.00
Kubík hrdina

IS / BE | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 130 / 110 Kč | pro děti.

Ne 16. 9. v 19.00
Jan Palach

ČR | drama | 12+ | česky | 124 min. | 
130 / 110 Kč.

VÝSTAVY
Čt 6. 9. – Ne 30. 9. 

Hrůza v českém filmovém plakátu
Výstava je volnou součástí dnes již 
rozebrané publikace Černý bod, 
historie hororu v českých zemích 
od filmového historika a publicisty 
Martina Jirouška. Český plakát patří 
z výtvarného hlediska v době tota-
litní éry (cca 1950–1989) ke špičko-
vým záležitostem světového ohlasu. 
Jedinečné výtvarné hrůzy realizo-
vali výtvarníci Zdeněk Ziegler, Kája 
Saudek, Teodor Pištěk a mnoho dal-
ších. Vstup zdarma.

10., a 11. 9. ve 12.30, Frýdek
Zabalte si knihy do školy

workshop balení knih
18. 9. v 17.00, Místek

Legionáři našeho regionu 
přednáška PhDr. Petra Majera

Upozornění:
Ve dnech 3.–6. září bude uzavře-
na celá pobočka Místek, Hlavní tř. 
111–112, a oddělení pro děti a mládež 
ústřední knihovny Frýdek, Jiráskova 
506.
Změna provozní doby v pobočce 
knihovny ve Skalici:
úterý 8.30–11.30
čtvrtek 13.15–17.15

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

8. 9. v 9.00–13.00, Zámecké náměstí
Frýdek-Místek objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe 

minikurz fotografování 
Vstupné: 200 Kč, nutná rezervace 
předem na pobočce v TIC Místek 
nebo FnO, info@visitfm.cz 

15. 9. v 9.00–13.00, Malenovice, 
RC Rosnička

Beskydy objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe 

minikurz fotografování 
Vstupné: 200 Kč, nutná rezervace 
předem na pobočce v TIC Místek 
nebo FnO, info@visitfm.cz 

ptýlení, Silné příběhy, Ostrava v čer-
ném 

Koncertní předplatné
předplatitelské skupiny Kruh přátel 
hudby, Komorní koncerty, Chrámo-
vé koncerty 

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 13. 9. / 18.30

Povídání v Zeleném baru 
s Ivanem Štampachem

Otevíráme již třetí sezónu oblíbe-
ných besed v Zeleném baru! O sek-
tách, poradenství v problematice 
sekt, o nových náboženských hnutích 
a různých podobách náboženského 
života s religionistou docentem Iva-
nem Odilo Štampachem. Moderuje 
Libor Magdoň. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Čt 6. 9. – Ne 30. 9.

Leda doma / Národní dům 
Výstava obrazů známé regionální 
malířky, která proslula svými bes-
kydskými motivy i souborným dí-
lem, jehož stěžejním tématem byla 
především Ostrava a její industriál-
ní zákoutí. Výstava Ledy Pešatové 
v Národním domě je průřezem její 
práce reflektující aktuální tvorbu 
s pracemi z dřívějších období. Ob-
razy výtvarnice maluje převážně 
temperou a olejem. Výstavu uvede 
v 18.00 historik umění Karel Bogar. 
Vstup zdarma

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
St 5. 9. v 17.00
Kubík hrdina

IS / BE | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 130 / 110 Kč | pro děti.

St 5. 9. v 19.00 
Ten pravý, ta pravá?

USA | komedie | 15+ | titulky | 90 min. 
| 130 Kč.

Po 3. 9. v 17.00
Mamma Mia! Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 130 Kč.

Po 3. 9. v 19.00
Nemusíš s láskou, stačí s citem 

ČR | dokument | 15+ | česky | 52 min. 
| zdarma | Dny zdraví a sociálních 
služeb.

Út 4. 9. v 17.00
Úsměvy smutných mužů

ČR | komedie | 12+ | česky | 92 min. 
| 130 Kč.

Út 4. 9. v 19.00
Normální autistický film

ČR | dokument | přístupný | česky | 90 
min. | zdarma | Dny zdraví a sociál-
ních služeb.

St 5. 9. v 10.00
Bio senior – Láska bez bariér

FR / BE | komedie | 12+ | titulky | 107 
min. | 60 Kč.

St 5. 9. ve 20.00
Kino na výletě: 

Louka pod hradem 
Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
VB / USA | drama | 15+ | titulky | 115 

min. | zdarma.
Čt 6. 9. v 17.00
Pá 7. 9. v 19.00

McQueen
VB | dokument | přístupný | titulky | 
111 min. | 120 / 100 Kč.
Čt 6. 9. v 19.00

So 8. 9. v 19.00
Všechno bude

ČR / SLO / PL / SR | road movie | 12+ 
| česky | 85 min. | 130 Kč | premiéra.

Pá 7. 9. v 17.00
Ne 9. 9. v 17.00
Úžasňákovi 2

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 118 min. | 130 / 110 Kč | pro děti.

So 8. 9. v 17.00
Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 87 min. | 130 / 110 Kč | pro děti.

Ne 9. 9. v 19.00
Jan Palach

ČR | drama | 12+ | česky | 124 min. | 
130 / 110 Kč.

Po 10. 9. v 17.00
Důvěrný nepřítel

ČR / SR | psychologický | 15+ | česky 
| 130 Kč.

Po 10. 9. v 19.00
FK – Tísňové volání

DK | thriller | 15+ | titulky | 85 min. | 
120 / 100 Kč.

Út 11. 9. v 17.00
Mamma Mia! Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 130 Kč.

Út 11. 9. v 19.00
FK – Tajemství hradu 

v Karpatech
Speciální projekce Filmového klubu 
s lektorským úvodem autora výstavy 
Hrůza v českém filmovém plakátu 
Martina Jirouška. ČSR | komedie 
| přístupný | česky | 97 min. | 100 / 
80 Kč.

St 12. 9. v 10.00
Bio senior – Manžel na zkoušku

USA | komedie | 12+ | titulky | 112 
min. | 60 Kč.

St 12. 9. v 17.00
Úsměvy smutných mužů

ČR | komedie | 12+ | česky | 92 min. 
| 130 Kč.

St 12. 9. v 19.00
Alfa

USA | dobrodružný | 12+ | titulky | 90 
min. | 130 Kč.

St 12. 9. v 20.00
Kino na výletě: Zahrada ND 

T2 Trainspotting
VB | drama | 15+ | titulky | 117 min. 
| zdarma.

Čt 13. 9., Pá 14. 9., Út 18. 9. v 17.00
Spolu to dáme

DE | komedie / drama | 15+ | dabing | 
104 min. | 130 Kč | premiéra.

Čt 13. 9., Pá 14. 9. v 19.00
Predátor: Evoluce

USA | sci-fi | 15+ | titulky | 100 min. | 
130 Kč | premiéra.

Pá 14. 9. v 9.30
Bijásek – Rosa & Dara 

a jejich velká dobrodružství
ČR | animované pásmo | přístupný | 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FESTIVALY
Pá 21. 9. – So 22. 9. / Záložna 

(bývalá Moravia banka) 
a zahrada Národního domu

Den Frýdku-Místku
Den Frýdku-Místku je multižánro-
vý festival, na kterém se pobavíme 
se svými sousedy u hudby, filmu, 
výstav a dobrého jídla. Chybět ne-
bude letní kino v zahradě a mnoho 
dalšího. Takový bude víkend plný 
setkání na sousedském festivalu part-
nerských měst. Zažij Frýdek-Místek 
jinak! Vstup zdarma.

POD ŠIRÝM NEBEM
St 5. 9. / 20.00 / Pod hradem – louka

Kino na výletě: Tři billboardy 
kousek za Ebbingem 

USA | krimi | 15+ | titulky | 115 min. | 
85 % na ČSFD | zdarma

So 8. 9. / 15.00 / Faunapark
Slezan 02 fest

Pohodové odpoledne ve stínu stromů 
s koncerty, přednáškami a progra-
mem pro děti. Vstup zdarma.
15.00 Vstup do areálu
16.00 Šuba Duba Band
17.30 Drings After
18.45 Kazachstán
20.00 Jakub Tichý a hosté
21.00 Rock&Roll band Marcela Wo-
odmana
Stodola: 
17.00 Program pro děti
18.00 Přednáška Faunapark
19.00 Dancepoint workshop

St 12. 9. / 19.30 
/ Zahrada Národního domu

Kino na výletě: T2 Trainspotting
UK | drama/krimi | 15+ | titulky | 109 
min. | zdarma

Ne 16. 9. / 15.00 / multifunkční 
jeviště, sady Svobody

Poppy a Adélka
Co se stane, když přijede na návštěvu 
za Adélkou její nejlepší kamarádka 
Poppy, která cestuje po celém světě? 
Divadelně interaktivní show pro děti 
a rodiče. Vstup zdarma.

PŘEDPLATNÉ
Naplánujte si kvalitní kulturní pro-
gram na celý rok dopředu! Připravili 
jsme pro vás šest předplatitelských 
řad s pečlivou a kreativní dramatur-
gií. Pořiďte si předplatné a od října 
2018 do května 2019 vám budou in-
scenace a koncerty předplatitelské 
sezóny 2018/2019 rovnoměrně obo-
hacovat kulturní program. Předplat-
né KulturyFM na sezónu 2018/19 je 
v prodeji do 15. září 2018. Tradičně 
si předplatné můžete vyřídit na po-
bočkách Turistického informačního 
centra F-M (dříve Beskydské infor-
mační centrum F≈M). Předplatné 
nově koupíte také online na www.
kulturafm.cz.

Divadelní předplatné
předplatitelské skupiny Chytré roz-
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16. 9. v 8.30, Ostravice, 
u Lanového bludiště Opičárna

Lysohorská nej... aneb 
co jste ještě nevěděli 

komentovaný výstup na Lysou horu 
s několika zajímavými zastaveními 
Vstupné: 50 Kč, nutná rezervace pře-
dem janovska.dagmar@beskydy-in-
fo.cz nebo 558 676 909 

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
KOČÁRKY ANEB KDO SE 

NEVOZIL, JAKO BY NEBYL
Princezka, kukaň, osmipérák, ale 
také americký kočárek, sklápěcí vo-
zík či vozík tažený zvířetem – od 2. 
poloviny 19. století byly v těchto 
vynálezech převáženy velmi malé 
děti, aby mohly být od narození více 
na zdravém vzduchu, a to ve své 
přirozené poloze, neboť při delší 
procházce „…síly chůvy ochabují 
čím dále, tím více, děti pak sedě-
jí na rameně chůvy celé schoulené 
a dostávají pak z toho bočitost páteře 
a zkřivení nohou...“. Kočárky a vozít-
ka různých typů, pro děti i panenky, 
doplněné fotografiemi a hračkami 
uvidí návštěvníci muzea na této vý-
stavě, která potrvá do 23. září.

HISTORIE HUDEBNÍCH 
AUTOMATŮ – 

OD ORCHESTRIONU 
PO RÁDIO

Výstava by měla přiblížit pokusy 
o zhotovení hracích strojů a mecha-
nismů, které se vinuly celými dějina-
mi lidstva. Do rozvoje výroby hudeb-
ních automatů velkou měrou zasáhl 
také rozvoj hodinářství. Hlavní roz-
mach nastává až v 19. století. Do 20. 
let 20. století ovládaly mechanický 
přednes hudby orchestriony, pianoly 
a flašinety. Těmto druhům hudebních 
automatů bude věnována první část 
výstavy. Poté se podíváme na násle-
dovníky automatofonů – fonografu, 
manopanu, herophonu a gramofonu, 
magnetofonu a dalších. Výstava potr-
vá do 16. září.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 56. 

ROČNÍKU ČESKOBUDĚ-
JOVICKÉHO MAPOVÉHO 

OKRUHU
Výstava fotografií fotosoutěže čes-
kých a slovenských fotoklubů, tzv. 
„Českobudějovického mapového 
okruhu“. Jedná se o fotosoutěž, kte-
ré se v letošním roce zúčastnilo 13 
amatérských fotoklubů z celé České 
a Slovenské republiky. Vernisáž 27. 
září v 17.00 hodin na Frýdeckém 
zámku. Vyhlášení výsledků soutěže 
proběhne 29. září 2018 za přítomnosti 
autorů.

DĚNÍ V MUZEU:
Netradiční prohlídky 
Frýdeckého zámku

Sobota a neděle 
od 10.00 do 17.00 hodin

Každý prázdninový víkend na ná-
vštěvníky čekají průvodci v kostý-
mech. Seznámení s historií města 
a zámku.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
I v době stavebních prací na zámku 
se můžete projít parky v jeho okolí. 
Procházku si můžete zpestřit zábav-
nou hrou pro celou rodinu – vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. 

BOTANICKÁ 
A BRYOLOGICKÁ 

PORADNA
Každé pondělí až do 29. října naše 
muzeum znovu otevírá poradny pro 
každého, koho zajímají planě rostoucí 
rostliny nebo mechorosty. Obrátit se 
můžete na botaničku Petru Juřáko-
vou a bryoložku Janu Tkáčikovou až 
do konce října. Poradny každé pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin v Langově domě (Hluboká 66).

MYKOLOGICKÁ PORADNA
S houbami vám až do konce listopa-
du poradí opět Jiří Lederer. Porad-
ny probíhají každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

Neděle 9. září od 10.00 do 17.00
Dny evropského dědictví

Expozice a výstavy muzea budou 
otevřeny návštěvníkům ZDARMA.

Pátek 14. září v 16.30 hodin
Pojďte s námi po Frýdku

Další z vycházek, které mapují 
historii města – kde stávala česká 
chlapecká škola, občanská záložna, 
stará střelnice, bývalé středověké 
popraviště, dřevěné domy na Vršav-
ci, zaniklý lesní zámeček, kde stá-
vala proslavená hospoda Rodelbahn 
a další. sraz u fontány před INVOU 
ve Frýdku.

Sobota 15. září v 10.00
Mykologická vycházka 

Frýdeckým lesem
Trasa povede Frýdeckým lesem, 
z větší části po trase naučné stezky 
přes Zátiší do ulice Horní. Uvidíme 
běžné i méně běžné druhy včetně 
dřevožijných, rostoucí v různých 
typech lesa. Sraz na zastávce MHD 
linky č. 2 Frýdek, rest. U lesa (příjezd 
9.58).

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Rozvrh kurzů pro dospělé i děti a re-
zervační systém na webových strán-
kách studia.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

19. 9. v 17.30 a 20.00
PARTIČKA NA VZDUCHU

Partička – skvělá improvizační show, 
tak jak ji všichni známe. Michal Su-
chánek, Richard Genzer, Igor Chme-
la, Michal Novotný, Dano Dangl 
a Marián Čurko vždy všechny roze-
smějí. 
Předprodej: TIC FM, Ticketstream

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 

Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: marcela.tkacova@seznam.cz
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

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
7. 9. ve 14.00–18.00, 

před budovou A, Pionýrů 767
AHOJ, PRÁZDNINY!

Zábavný program pro malé i velké 
a zakončení celoprázdninové akce 
Prázdniny ve městě. Přijďte vyměnit 
váš hrací plán Prázdniny ve městě 
za malý dárek. Čekají vás Klauni 
z Balónkova a jejich balónková show. 
Těší se na vás kouzelná čarodějnice 
Radana. Pobaví vás Divadlo Smíšek. 
A rozesmějí Trampoty klauna Neši-
ky. Získáte nabídku volnočasových 
aktivit na nový školní rok.
Skákací hrad |Nafukovací skluzavka | 
Race simulátor | Výtvarná dílna | Ma-
lování na obličej | Taneční workshopy 
| Ukázky činností | Soutěže pro děti

.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

13. 9. v 16–18 hodin 
ZÁPIS DO PODZIMNÍHO 
CYKLU PRAVIDELNÝCH 
ČTVRTLETNÍCH KURZŮ

Filozofie a praxe jógy pro každého, 
zpevnění celého těla, prevence po-
ruch páteře, psychické vyladění, rela-
xace a regenerace, posílení imunitní-
ho systému, správné dýchání, radost 
ze života… 

NOVINKY:
pondělí 19.30 – 21.00
ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ, KRÁSA

Tělesná cvičení, vyprávění, dechové 
techniky, relaxace, a mnohé další se 
zaměřením na ženské tělo a duši… 

středa 16.00 – 17.45
LABYRINT – CESTA DO 

VLASTNÍHO NITRA
Deset setkání s Labyrintem a se 
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Zdeňkem… 
Středa 18.00 – 20.30

SAUNA A HATHA JÓGA
Báječné spojení tělesných cvičení 
s očistou při rituálu sauny…
Kurzy začínají v týdnu od 17. září, 
přihlásit se můžete už nyní pro-
střednictvím našich webových 
stránek nebo e-mailem. 

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 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
2. 10. v 16.45 h.

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
25. 9. 2018 v 16.45 h.

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

12. 9. 2018 v 15.30 h.
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
V 15.30 a 16.30 h.

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
4., 11., 18. 9. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
4., 11., 18. 9. – 10.00 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým 

zámkem
út: 14–16

st–pá: 13–17
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 F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

3. 9. „Co a jak v novém 
školním roce“

diskuse – vítáme vaše nápady, připo-
mínky, návrhy na změny

6. 9. Návštěva Dne 
sociálních služeb 

spojená s vysvětlením, komu jsou 
služby určeny a jak fungují 

7. 9. Ahoj prázdniny 
aktivní účast na poslední akci v rámci 
Prázdnin ve městě

12. 9. Šipkovaná
orientační a poznávací hra 
Provozní doba přes školní rok je 
Po až Pá od 13 do 17 hodin, St – kon-
zultační den – začíná 19. 9. – pro 
jednotlivce (nebo skupiny), kteří si 
předem domluví s pracovnicí téma, 
diskusi, doučování.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 776 096 091
NABÍZÍME VÝUKU:

latinskoamerických tanců, disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break dance
a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
NÁBOR DĚTÍ, JUNIORŮ

A DOSPĚLÝCH NA KURZY
ZAČÍNAJÍCÍ V ZÁŘÍ 2018
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI A JUNIORY
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO ŽENY
- LATINSKOAMERICKÉ 

TANCE PRO PÁRY 
- DISCO DANCE

- DISCO DANCE SÓLO, DUO,
MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESbY A MALbY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Srdečně zveme na výstavu 
kreseb a maleb členů Ateliéru 

kresby a malby.
Výstava PASTEL V OBRAZE je 

k vidění v hospůdce U Arnošta.
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti v pondělí 15–17

lekce pro mládež ve středu 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
v úterý 9–12 a 14–17

lekce pro dospělé – pokročilí 
v pátek 9–12

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, budova 
B Goodwillu, v přízemí vpravo

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

vera.neu@email.cz
Nabízíme kurzy pro mládež, 

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma. Kurzy poběží během 

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů.
sobota 8. 9., 15.00–22.00

SLEZAN 02 FEST 
pátek 21. 9., 17.00–22.00

Architekti: Pole působnosti

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.

DIVADELNÍ KLub D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu vedle 
Faunaparku
S ohledem na kapacitu divadelní-
ho klubu si vstupenky rezervujte 
na emailové adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 731 
196 572.

13. 9. v 19.00
Medvěd

Dramedie autora A. P. Čechova
účinkují: Luděk Lednický, Olga Vl-
kojanová
živá hudba: Jaroslav Pszczolka (Di-
vadelní soubor D.N.A.)
Vstupné 60 Kč

19. 9. v 19.00
Dívčí válka

Komedie F. R. Čecha
účinkují: Alena Dunatová, Věra Ne-
umayerová, Lenka Šodková, Luděk 
Lednický, Petr Kšonžek, Petr Neu-
mayer, Vlastimil Jaroš, Tomáš Voj-
kovský, (Divadelní soubor D.N.A.)

Vstupné 80 KčSTOLárNA

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

www.klub-stolarna.cz
14. 9. Windy & Silesian Dixie Band 
(ostravské funky s jazzovým Těší-
nem)

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, dětská skupina 
a Montessori centrum

Kurzy pro rodiče s dětmi:
Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební škola Yamaha pro děti od 4 
měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika pro děti a pro rodiče s dět-
mi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci (jóga pro děti od 4 do 7 let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná matematika pro děti od 5 
do 10 let
Klub deskových her pro děti od 6 
do 10 let

CAFFÉ KOLOSEuM

Hlavní třída 106
IVO NOVÁK 

FRÝDEK A JEHO OKOLÍ

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

neděle 9. září v 15.30
Catena musica

koncert duchovní evropské hudby

VČELAŘI CHLEbOVICE

15. 9. od 13.00
Včelařské slavnosti
www.vcelaricifm.cz
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– už nyní můžete parkovat ZDARMA 
 v DOV poblíž centra Ostravy,
– snadný přestup na MHD – jen 
 pár minut do centra města,
– parkovací místa vhodná 
 i pro celodenní parkování.

Parkovací místa 
u centra Ostravy 
ZDARMA

Budoucí parkoviště 
P+R s 330 místy 
k parkování.

Ce
nt

ru
m

F
M

MHD
DV Hlubina

Cvičení REGENERACE PÁTEŘE – SM systém a CHI-TONING 
formou kurzu od 11.9.2018 do 24.1.2019 (18 h), pak od února  
úterý: 15.55 - SM systém pro zač. /dospělé (obsazen) 

17.00 - SM systém pro pokročilé (obsazen) 
18.05 - Chi-toning  

čtvrtek:  15.55 - SM systém pro začínající /žáky 6.-9.tříd 
17.00 - SM systém pro pokročilé (obsazen) 
18.05 - SM systém pro pokročilé  

6.ZŠ, ul. Pionýrů, Frýdek – Místek, vede Mgr. Pavla Žůrková  
Přihlášky a info na mob. č. 724 078 935. Možno i individuálně. 
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  volejte  

603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance 

na pletení korbačiků.
Zájemci, hlaste se 

na tel. čísle: 
732 746 279, 

pan Miroslav Slanina 
Firma poskytuje 

stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, 
pružná pracovní doba.

Potravinářská firma 
Kalma, Ostravská 256, 
Sviadnov, přijme do 
stálého pracovního 

poměru údržbáře na 
obsluhu strojů a zařízení. 
Elektrikářské zkušenosti 

a zručnost výhodou. 
Nástup září 2018. 

Kontakt: p. Kuběna 734 
254 823, vyroba@kalma.cz.

 
 
 

 
Vážené dámy a pánové, vřele Vás zvu do provozovny 

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

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

 

VYBER SI SVOU JÓGU

TERAPEUTICKÁ, PRO POKROČILÉ, PRO ŽENY, ZDRAVÁ ZÁDA, MEDITACE

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ A VÍCE INFO NA 

www.BERKANA.cz
603793595


