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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
v dnešním čísle zpravodaje najdete volební prezentace 

všech politických stran a hnutí kandidujících v letošních 
komunálních volbách, což je jasný důkaz, že už jsou sku-
tečně za dveřmi. Kampaň je a ještě pár dní bude ve Frýd-
ku-Místku všudypřítomná a v porovnání s jinými městy 
o dost silnější. Město je zaplavené politickou reklamou, 
každý se snaží upozornit na slabiny soupeřů a vyzdvih-
nout  své  silné  stránky.  Bohužel  se  ale  znovu  objevují 
i fake news, tedy falešné zprávy šířící účelové dezinfor-
mace, a jediné, čeho oproti minule z pochopitelných dů-
vodů ubylo, je přimalovávání fousů lídrům v ulicích.
Snad se shodneme, že současné vedení radnice odved-

lo kus práce. Podařilo se zachovat MHD zdarma, zdarma 
jsou také odpady pro děti do 3 let, snížili jsme daň z ne-
movitosti, začal se stavět obchvat a Centrum aktivních se-
niorů, vymýtili jsme z města automaty a větší bezpečnost 
zajistili  i  vyhláškami  umožňujícími  omezovat  ubytovny 
a nonstopy. Víc bezpečí mají děti také na hřištích a ve ško-
lách, opravili jsme objekty pro sociální bydlení, a přitom 
nerozhazujeme – máme nejnižší zadlužení snad za 15 let.
Ale znáte  to. Z rodiny, ze zaměstnání. Odvádíte kus 

práce s výsledky, které už si vaše okolí zvyklo brát jako 
samozřejmost.  Rodinní  příslušníci,  kolegové,  nadříze-
ní nebo rovnou zaměstnavatelé jsou spokojeni a nemají 
potřebu dávat vám to najevo. Nás politiky proto potěší, 
když přijdete k volbám,   dáte  tím najevo,  že vám není 
lhostejné, jak Frýdek-Místek dnes vypadá a co předsta-
vuje. Myslete na to, že i svou neúčastí můžete ovlivnit vý-
sledek a to, jestli Frýdek-Místek zůstane dobrou adresou. 

  Michal Pobucký

Legiovlak navštívily tisíce lidí
 (str. 3)

Ceny statutárního města rozdány
 (str. 3)

Volební prezentace
politických stran (str. 4-9)

Zahrada Národního 
domu a objekt bývalé 
Moravia banky ve dnech 
21. a 22. září ožil Dnem 
Frýdku-Místku, tedy 
multižánrovým festiva-
lem partnerských měst, 
jejichž zástupci oživova-
li program, jenž nabídl 
koncerty, letní kino, ale 
také výstavu tvůrčí fo-
tografie a audiovizuál-
ní tvorby nebo projekci 
béčkových hororů v ta-
jemném sklepení bývalé 
banky. 
Ve  scénáři  byl  dán 

prostor  také  pro  čerstvé 
laureáty  Ceny  statutární-
ho  města  Frýdku-Místku, 
jejichž  medailonky  při-
nášíme  uvnitř  čísla.  Letos 
ji  získal  Rudolf  Horníček 
za  aktivní  a  dlouhodobou 
činnost pro Svaz důchodců 
ČR  a  Josef  Kleinwächter 
za přínos v oblasti výchovy, 
vzdělávání  a  vedení  k  tra-
dicím.  In  memoriam  byl 
oceněn  také  nedávno  ze-
snulý  fotograf Milan  Vác-

lav  Klega,  a  to  za  přínos 
v oblasti výtvarného umě-
ní. Svou stopu v kulturním 
programu zanechaly polské 
Myslowice, Žywiec a Biel-
sko-Biala  i  slovenská  Žili-
na,  návštěvníci  mohli  při 
této příležitosti získat i pro-
pagační  materiály  a  tipy 
k návštěvě zajímavých míst 
v  těchto  městech  a  jejich 
nejbližším okolí. 
KulturaFM  se  snaži-

la  využít  kromě  zahrady 
Národního domu  i budovy 
bývalé Moravia banky, kte-
rá  byla  po  oba  festivalové 
dny  nasvícena  výraznými 
světly  tak,  aby vynikla  je-
dinečnost  její architektury. 
Ve  sklepních  prostorách 
návštěvníci  měli  možnost 
nahlídnout  do  prostor  tre-
zoru  a  temných  zákoutí, 
ve  kterých  se  promítaly 
béčkové  horory.  V  patře 
se pak uskutečnila výstava 
českých a polských umělců 
působících v Institutu tvůr-
čí  fotografie  Slezské  uni-
verzity  a  byla  zastoupena 

Festival partnerských měst

PŘEDSTAVENÍ DELEGACÍ: Vedení města postupně vítalo zástupce partnerských 
měst, která se podílela i na pozdějším programu.  Foto: Petr Pavelka

i  audiovizuální  tvorba  nej-
mladší generace filmařů.
V sobotu došlo na vaření 

sousedského guláše, ten hu-
dební  obstarala  excelentní 
herečka  a  zpěvačka  Mal-
gorzata  Pikus,  česká  zpě-
vačka Sylvie Bee a elektro 
swingová formace The Jazz 
Cake.   (pp)

S blížícími se volba-
mi už se zase skloňuje 
ve všech pádech „policie“ 
v souvislosti s činností za-
stupitelů. Bohužel je ná-
strojem politického boje, 
protože trestní oznámení 
může podat beztrestně 
každý a pak se ohánět 
tím, že policie to či ono 
vyšetřuje, takže je tam 
určitě něco nekalého.
Už  v  květnu  Policie 

České  republiky  požáda-
la město  o  součinnost  při 
prověřování  oznámení  tý-
kajícího se koupě motores-
tu U Fojtíků  v Zelinkovi-
cích.  Jeho  koupi  schválila 
většina zastupitelů, nepod-
pořilo  ji však Naše Město 

a  Klub  opozičních  zastu-
pitelů  (vyloučení  z  hnutí 
ANO).  Jednalo  se  přitom 
o záchranu jediného místa 
v  této okrajové části měs-
ta,  vhodného  k  setkávání 
místních  lidí.  Neoficiálně 
byl  tento „podnět“  již od-
ložen jako nedůvodný.
Nyní na sociálních sítích 

kolují informace o tom, že 
policie  vyšetřuje  Doprav-
ní  podnik  Frýdek-Místek, 
kterou  vypustila  média 
Našeho Města. „Informaci 
takového  charakteru  jsme 
nikomu  neposkytli,“  rea-
govala  na  oficiální  dotaz 
města  Eva  Michalíková 
z oddělení tisku a preven-
ce  Krajského  ředitelství 

Policie ČR Moravskoslez-
ského kraje. „Z toho jasně 
vyplývá,  jak se věci mají. 
Dopravní  podnik  poža-
doval  dle  tiskového  záko-
na  opravu  nepravdivých 
údajů, které Naše Frýdec-
ko-Místecko  zveřejnilo, 
místo  toho  přichází  dal-
ší  očerňování.  Dopravní 
podnik  Frýdek-Místek 
je  ale  veřejná  korporace, 
která  požívá  jiné  ochrany 
než  politikové,  kteří musí 
ledacos snést, takže podle 
toho  bude  městská  firma 
dále postupovat,“ reagoval 
současný  jednatel doprav-
ního  podniku  náměstek 
primátora  Karel  Deut-
scher.   (pp)

Policie jako nástroj politiků
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POCHOD SENIORŮ: Z Hájku do Sedlišť vyrazilo 
na 150 seniorů, které doprovázeli i zástupci vedení 
města.  Foto: Petr Pavelka

Radní Frýdku-Místku 
na zářijovém zasedání, 
předposledním před vol-
bami, projednali na še-
desát bodů. Rozhodovali 
například o testování 
další služby pro občany 
v rámci třídění odpa-
dů, schvalovali zakáz-
ky na opravdu dalších 
komunikací a chodní-
ků, na výstavbu mostů 
v rámci obchvatu nebo 
zakázku na výměnu vo-
doměrů v městských by-
tech. 
Po testování sdílení kol, 

tedy bikesharingu, se měs-
to rozhodlo otestovat sběr 
a  svoz  potravinářských 
olejů a  tuků. „Na základě 
požadavků  občanů  vy-
zkoušíme  ve  městě  třídě-
ní použitých  jedlých  tuků 
a  olejů.  Ty  z  friťáků,  ale 
i  tuky z běžného smažení 
na  pánvi,  končí  nejčastěji 
v kanalizaci. Tam při niž-
ších teplotách tuhnou, tak-
že  ho  ucpávají,  ale  slouží 
taky jako potrava pro hlo-
davce, kteří se pak snadno 
množí,“ vysvětlil primátor 
Michal  Pobucký,  proč má 
radnice  snahu  zvýšit  úro-
veň  třídění  odpadů,  před-
cházet ucpávání kanaliza-
ce a omezit množení krys 
a potkanů tím, že nabídne 
občanům  alternativu,  jak 
se  zbavit  olejů  a  tuků  ze 
smažení  či  pečení.  Stačí 
je  nesplachovat  do  dřezu 
nebo záchodu, ale přelít je 
do  PETky  a  tu  pak  hodit 

do  kontejneru.  Prozatím 
bude  po  městě,  zejména 
pak  v  sídlištních  zástav-
bách,  zkušebně  rozmís-
těno  deset  zelených  plas-
tových  popelnic  na  oleje 
a  tuky.  Pokud  bude  o  tří-
dění  zájem  budou  počty 
kontejnerů  i  svozových 
míst navýšeny. 
Radní  rovněž  schválili 

opravy  dalších městských 
komunikací  a  chodníků 
za téměř 17 milionů korun.  
Cesty,  chodníky,  ale 

i  opěrné  zdi  se  opraví 
na dalších čtrnácti místech 
ve  městě.  „Nový  povrch 
dostanou  chodníky  v  Sa-
dech  B.  Smetany  u  řeky 
Ostravice  i  v  Janáčkově 
parku na Rivieře, ale také 
chodník  podél  části  frý-
decké  ulice  Revoluční. 
Nový  asfaltový  koberec 
bude  položen  na  komu-
nikacích  I.  J.  Pešiny,  a  to 
od  křižovatky  s  ulici 
K  Lesu  po  Jilemnického, 
a  dále  na  ulicích  Lesní, 
Purkyně,  K  Hájku,  před 
Mariánským  náměstím, 
ale  taky například v další 
části  ulice  Dlouhá,  čímž 
bude  dokončena  rekon-
strukce komunikací v tzv. 
Nové  Osadě  ve  Frýdku. 
Nový  povrch  bude  mít 
i  Beethovenova  v  Místku 
a část Lískovecké ve Frýd-
ku.  Opravou  projde  také 
opěrná  zeď  na  ulici  Pod 
Školou a zábradlí na opěr-
né  zdi  podél  chodníku 
na Hlavní třídě, a to v úse-

ku mezi mostem přes řeku 
a  památníkem  8.  pěšího 
pluku,“  vyjmenoval  ná-
městek  primátora  Karel 
Deutscher.
Radní schválili také za-

kázku  na  výstavbu  dvou 
chybějících mostů v rámci 
obchvatu města.  Jedná  se 
o  mimoúrovňové  křížení 
místních komunikací Nad 
Přehradou  a  K  Olešné, 
které by byly stavbou ob-
chvatu  přerušeny  a  čás-
tečně „odříznuty“ od měs-
ta.  Město  ale  považuje 
za důležité zachovat jejich 
průjezdnost,  která  souvisí 
s dostatečnou a bezpečnou 
dostupností  lokality Oleš-
ná.
„Mosty  s  napojením 

na lokalitu Olešná jsou pro 
město  důležité.  Obchvat 
byl  o  ně  svého  času  oče-
sán,  takže  je  město  musí 
vybudovat samo. Náklady 
jsou vyčísleny na 75 mili-
onů  korun,  z  toho  dotace 
činí více  jak 58 milionů,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký.
Radní schválili i výmě-

nu  více  jak  šestnácti  sto-
vek  vodoměrů  na  teplou 
a  studenou  vodu  v  měst-
ských  bytech.  „Vodoměry 
budou  antimagnetické. 
Náklady  jsou  vyčísleny 
na  bezmála  jeden  milion 
korun.  K  realizaci  za-
kázky  by mělo  dojít  ještě 
v  letošním  roce,“  přislíbil 
náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar.   (pp)  

O čem rozhodli v září radní?

V právě vrcholícím 
teplém počasí po mimo-
řádně suchém létě dostal 
Magistrát Frýdku-Místku 
z Moravskoslezského kra-
je úkol, aby se vypořádal 
s námětovým cvičením 
Povodeň 2018, které mělo 
prověřit připravenost pří-
slušných orgánů na pří-
padnou povodňovou situaci 
v povodí Olše a Ostravice.
Scénář cvičení pro povod-

ňové  orgány  byl  připraven 
Pracovní  skupinou  povod-
ňové komise Moravskoslez-
ského  kraje  v  návaznosti 
na informace a podklady od-
dělení  pro  krizové  řízení 
odboru  kancelář  hejtmana 
krajského  úřadu  a  oddělení 
ochrany obyvatelstva a kri-
zového  řízení  Hasičského 
záchranného  sboru  Morav-
skoslezského kraje.
„Ten  termín na konci vo-

lebního  období  nebyl  moc 
šťastný, když na mnoha ob-
cích,  s  nimiž  spolupracuje-
me, se po volbách může mě-
nit politická reprezentace. Co 

je platné, že jsme zjistili, jak 
nám to funguje, když za pár 
dní  to  pro  nováčky  může 
být všechno úplně španělská 
vesnice,“ nezdálo se načaso-
vání  primátorovi  Michalovi 
Pobuckému.  S  vyhlášením 
krizového  stavu  a  řešením 
krizové  situace  se  však 
všichni vypořádali, podařilo 
se naplnit cíl – prověřit infor-
mační toky a spolupráci mezi 
Českým  hydrometeorolo-
gickým  ústavem,  Povodím 
Odry, jednotlivými složkami 
záchranného  systému,  kra-
jem a obcemi. Vycházelo se 
z  podkladových  materiálů, 
údajů a informací získaných 
v průběhu povodně v našem 
regionu v roce 2010. „Je fakt, 
že počasí neporučíme. Stačí 
se dívat na záběry ze světa, 
že klimatické podmínky jsou 
víc a víc nevyzpytatelné. My 
ale máme  zkušenosti  z  mi-
nulosti a myslím, že i všech-
ny záchranářské složky jsou 
mnohem  připravenější  než 
dříve,“  uklidňuje  primátor 
Michal Pobucký.   (pp)

KRIZOVÝ ŠTÁB: Magistrát se musel vypořádat s ná-
mětovým cvičením.  Foto: Petr Pavelka

Magistrát musel nacvičovat
mimořádnou povodňovou akci

Seniorská akademie, 
kterou již čtvrtým rokem 
realizuje Statutární měs-
to Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s vyšší odbor-
nou školou Goodwill, se 
po slavnostní imatriku-

laci 20. září zase rozrost-
la o nových 23 studentů. 
Protože drtivá většina, 
co do akademie nastoupí, 
chce pokračovat i v dal-
ších letech, vyučuje se již 
v šesti skupinách a počet 

studentů-seniorů pře-
kročil číslo 150.
„Nám  to  nevadí,  svěd-

čí to o tom, že jsme přišli 
s něčím, co ve městě chy-
bělo a po čem je poptávka. 
Celoživotní  vzdělávání 
v  sobě  nese  spoustu  dů-
ležitých  aspektů,  od  spo-
lečenského  kontaktu 
po udržování  svěží mysli. 
Lektoři  Goodwillu  jsou 
zjevně  také  šikovní,  když 
je  jejich  „žáci“  nechtějí 
opustit,“  těší  primátora 
Michala Pobuckého.
A ředitelka školy Kami-

la  Slováková  vrací  kom-
plimenty:  „Pan  primátor 
drží  slovo! Slíbil podporu 
vzdělávání seniorů a ti teď 
mohou  formou  univerzi-
ty  třetího  věku  studovat 
na  naší  seniorské  akade-
mii.“   (pp)

„BAŽANTI“: Senioři berou svůj návrat do školních la-
vic s nadsázkou. Při zahájení se dušovali, že nebudou 
dělat žádné „kázeňské problémy“. No uvidíme. 
 Foto: Petr Pavelka

Seniorská akademie se rozrůstá

Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek bylo dne 4. září 
schváleno přidělení účelové 
dotace  ve  výši  1,4 milionu 
korun z rozpočtu Minister-
stva  kultury  České  repub-
liky  na  projekt  „Výměna 
oken  v  objektu  základní 
školy  nár.  umělce  P.  Bez-
ruče  č.p.  454  –  2.  etapa“. 
Celkové předpokládané ná-

klady na tuto investiční akci 
činily 10,8 milionu korun.
Městu bylo rovněž schvá-

leno přidělení účelové dota-
ce ve výši přes sto tisíc korun 
z rozpočtu Ministerstva kul-
tury České republiky na pro-
jekt „Restaurování sloupu se 
sochou Panny Marie“, kde se 
předpokládají  náklady  přes 
čtvrt milionu korun.

Získáváme dotace
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Statutární město Frý-
dek-Místek usilovalo již 
dříve o to, aby i k nám 
zavítal projekt Legiovla-
ku, repliky legionářské-
ho vlaku z období bojů 
na Transsibiřské magis-
trále, který sám o sobě, 
ale i doprovodnou před-
náškovou činností připo-
míná zásadní historické 
zásluhy československých 
legionářů. Povedlo se to 
až letos, ale příhodně 
v roce oslav 100. výročí 
založení Československa.
Do  prostor  frýdecké-

ho  vlakového  nádraží  si 
ve  dnech  od  úterý  18.  až 
do  neděle  23.  září  našly 
cestu  tisíce  lidí.  „Každý 
den  jsme zaznamenali ko-
lem  té  tisícovky  návštěv-
níků. Přes  týden  se  o  toto 
číslo  hodně  staraly  školy, 
ale o víkendu přišlo i hod-

ně  rodin  s  dětmi  a  další 
zájemci,“ potvrdili pořada-
telé, že i ve Frýdku-Místku 
se legiovlak setkal se sluš-
ným ohlasem.
„Jsem  rád,  že  můžeme 

vzdát  hold  všem  vojá-
kům,  kteří  svou  stateč-
ností  pomohli  k  rozpadu 
Rakousko-Uherska  a  tím 
k  vytvoření  samostatného 
Československého  státu. 
Život  legionářů  byl  drsný 
a  vyžadoval  každodenní 
odvahu.  Byli  to  skuteční 
hrdinové.  Toto  pojízdné 
muzeum nám představuje, 
jak  vlastně  žili  muži,  je-
jichž  stálým  společníkem 
byl  hlad,  mráz  a  utrpení. 
Současně ukazuje hodnotu 
přátelství  a  důvěry  a  pře-
devším  obrovskou  stateč-
nost,  bez  nichž  by  tako-
vým potížím vůbec nebylo 
možné čelit,“ prohlásil při 

slavnostním úvodu primá-
tor Michal Pobucký, který 
poděkoval  organizátorům, 
že si Legiovlak naplánoval 
zastávku  i  u  nás.  Byla  to 
již  devětadvacátá  zastáv-
ka  legionářského  vlaku 
při  jeho  letošním  putová-
ní  po  okresních  a  dalších 
městech  České  republiky. 
Široká  veřejnost  tak  měla 
možnost  zdarma  projít  13 
zrekonstruovaných  va-
gonů,  které  představují 
vojenský  ešalon.  Těmito 
vlaky  se  desetitisíce  čs. 
legionářů  přepravily  v  le-
tech  1918–1920  napříč 
Ruskem  po  Transsibiřské 
magistrále  a  průjezd  si 
často  musely  vynutit  bo-
jem s bolševiky. Legiovlak 
se skládá z vozů polní poš-
ty,  těplušky,  zdravotního, 
filmového,  velitelského, 
štábního,  obrněného,  pro-

V rámci Dne Frýdku-
-Místku byly rozdány 
Ceny statutárního města 
Frýdek-Místek, které si 
letos vysloužil in memo-
riam Milan Klega za pří-
nos v oblasti výtvarného 
umění, Josef Kleinwächter 
za přínos v oblasti výcho-
vy, vzdělávání a vedení 
k tradicím a Rudolf Hor-
níček za aktivní a dlou-
hodobou činnost pro Svaz 
důchodců ČR.

Milan Klega
Milan  Klega  se  narodil 

v  r.  1928  v  Paskově.  Ča-
sem  se  rodina  přestěhovala 
do Místku, kde Milan Klega 
začal chodit na gymnázium. 
Postupem  času,  při  sportu 
a na vojně při práci letecké-
ho  mechanika,  začal  fotit. 
Po nástupu do Vítkovických 
železáren, a pak do Hutního 
projektu,  si  pořídil  první 
lepší fotoaparát, na  tu dobu 
luxusní  Flexaret.  Nejprve 
fotil  sport  –  jachting,  atle-
tiku,  gymnastiku,  potom 
hory, krajinu a celkově pří-
rodu.  V  Hutním  projektu 
také vedl fotokroužek a za-
čal amatérsky filmovat. 
Fotografování  se  stalo 

jeho  celoživotní  vášní,  ale 
často  bylo  také  výzvou, 
protože  technika  se měnila 
raketovým  tempem  a  díky 
příchodu  digitálních  tech-
nologií  se bylo pořád čemu 
učit. 
Stále  častěji  věnoval  pan 

Klega svůj čas fotografová-
ní  Frýdku-Místku.  Zaměřil 
se na změny, ke kterým za-
čalo  ve městě masivně  do-
cházet.  Podařilo  se  mu  tak 
zachytit  původní  stav,  ale 
také modernizaci, přestavbu 
a  rozvoj  Frýdku  i  Místku. 
Z této práce vznikla krásná 
publikace  Frýdek-Místek 
v proměnách času. 
Ve  městě  jste  ho  neza-

hlédli  jinak  než  s  fotoapa-
rátem nebo kamerou, ať už 
na  ulici  nebo  stoupajícího 
do věží kostelů či na střechy 
věžáků. Pro fotku by udělal 
cokoli. 
Výsledkem  je  svědec-

tví o našem městě, které  je 
trvalým  zachycením  jeho 
původních krás i moderních 
úprav. Fotografie pana Mila-
na Klegy pomohly ke vzni-
ku několika knih.
V tuto chvíli  je  jeho prá-

ce,  kterou  miloval  a  která 
svědčí  o  jeho  píli,  skrom-
nosti  a  obětavosti,  navždy 
ukončená. Pan Milan Klega 
dne 26. 8. 2018 zemřel. Cena 
města mu proto byla předá-
na  in  memoriam  do  rukou 
jeho syna Lumíra Klegy.

Josef Kleinwächter
Oceněný  Josef  Klein- 

wächter  od  nuly  zaklá-
dal  v  roce  1991  tiskárnu 
Kleinwächter,  která  svými 
zásadami,  jimiž  jsou  pocti-
vý přístup, slušnost a ocho-
ta, pevně navázala na dobré 
podnikatelské jméno rodiny.

Josef  Kleinwächter  byl 
vždy  velmi  aktivní  také 
v  oblasti  společenského 
a  veřejného  života.  V  prů-
běhu let 1998–2017 byl stří-
davě  členem  zastupitelstva 
a  rady města,  členem  škol-
ské  rady  na  8.  ZŠ,  členem 
Správní  rady  Slezské  Uni-
verzity  v  Opavě  a  školské 
rady  Gymnázia  Petra  Bez-
ruče.
K  osobním  zálibám  Jo-

sefa  Kleinwächtera  patří 
paragliding a fotografování, 
jejichž kombinací vznikl ka-
lendář na rok 2017 se záběry 
města  z  ptačí  perspektivy. 
Od roku 2002 pořádá každo-
ročně pan Josef Kleinwäch-
ter  z  vlastních  prostředků 
výstavy  betlémů,  které  se 
staly  pravidelným  balzá-
mem na unavenou duši. Pan 
Kleinwächter se vůbec sna-
ží  šířit  pozitivní  myšlenky 
a  říká: „Budete-li mít pozi-
tivní myšlenky, přinese vám 
to pozitivní výsledky. Běžte 
za  svým cílem a až ho do-
sáhnete, stanovte si nový cíl. 
Nikdy se nevymlouvejte, že 
něco nejde, ale vždy hledejte 
způsoby, jak to udělat, aby to 
šlo. Hledejte do svého týmu 
lidi chytřejší než vy, aby vás 
posunuli výše.“

Rudolf Horníček
Pan  Rudolf  Horníček 

po  základní  vojenské  služ-
bě  absolvoval  důstojnickou 
školu  a  v  roce  1959  zakot-
vil  u  posádky  civilní  obra-

LEGIOVLAK: Atmosféru kromě samotného vlaku ob-
starávali i legionáři v dobových kostýmech. 
 Foto: Petr Pavelka

Legiovlak navštívily tisíce lidí

dejního,  krejčovského, 
kovářského,  ubytovacího 
a  dvou  plošinových  vozů. 
Ve  všech  vozech  na  ná-
vštěvníky  čekala  věrná 
rekonstrukce vybavení, le-
gionáři v dobových stejno-
krojích, ale také originální 
exponáty a několik stovek 
fotografií na panelech ma-
pujících historii čs. legií. 

„Cílem Legiovlaku bylo 
zaujmout  především  nej-
mladší  generaci,  a  proto 
jsem rád, že této příležitos-
ti  hojně  využily  základní 
i  střední  školy  ve  městě, 
které  zde  absolvovaly  ex-
kurze  s  komentovanými 
prohlídkami,“ hodnotil ná-
městek primátora pro škol-
ství Pavel Machala.   (pp)

Ceny statutárního města rozdány

ny  v  Místku.  Jako  náčel-
ník  útvarového  klubu  měl 
na  starosti  kulturu,  volno-
časové aktivity vojáků, styk 
s  veřejností  i  mezinárodní 
styky. 
Založil  dechovou  hudbu 

z  řad vojáků základní služ-
by,  taneční  skupinu,  na  níž 
se  podílely  studentky míst-
ních  středních  škol,  dále 
organizoval  kulturní  akce, 
vědomostní soutěže a mno-
ho dalších aktivit.
Po  odchodu  do  důchodu 

v  roce  1984  zůstal  nadále 
veřejně  činný.  Své  hlavní 
uplatnění nalezl v roce 1991, 
brzy  po  založení  městské 
organizace Svazu důchodců 
ČR. Za dalších pět let se stal 
jejím předsedou. V průběhu 

čtrnácti  let  působení  pana 
Rudolfa  Horníčka  se  čin-
nosti  organizace  rozvinuly 
do široké palety aktivit. 
Zásluhy  pana  Horníčka 

spatřujeme rovněž v propo-
jování škol ve městě s aktivi-
tami seniorů a v navazování 
vztahů  s  organizacemi  slo-
venských  důchodců.  Svou 
činností výrazně ovlivnil ži-
vot v našem městě a vztahy 
mezi generacemi. I ve svých 
89  letech  je  stále  aktivním 
organizátorem. 
Životním  krédem  pana 

Rudolfa  Horníčka  je  tato 
myšlenka: „Sebelepší nápad 
nestačí, nejsme-li sami hlu-
boce  zapáleni  a  nemáme-li 
odhodlaný  kolektiv,  který 
dokážeme motivovat.“

LAUREÁTI S PRIMÁTOREM: Zprava Josef Klein- 
wächter, Lumír Klega a Rudolf Horníček.
 Foto: Petr Pavelka
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Víte, že skoro desetina občanů města je       
v exekuci? Tento závažný společenský 
problém se na komunální i celostátní úrovni 
všeobecně ignoruje. Přitom i město může 
svým občanům pomáhat přinejmenším       
na úrovni poradenství, pomoci jim udělat si 
přehled v tom, kolik vlastně komu dluží a 
zda s tím mohou něco dělat. Znáte ve svém 
okolí svobodné matky? Pokud ano, jistě víte, 
že když nemají oporu v přátelích nebo 
rodině, je pro ně obtížné udržet si rozumnou 
kvalitu života. Ve školkách nejsou místa, 
jejich provozní doba není optimální, 
zkrácených úvazků je minimum.                   
S tím přece můžeme něco udělat!

O veřejném prostoru se toho mnoho namluví. 
Pokud ale za několik let bude dokončen 
obchvat města, může se Frýdek-Místek 
chopit šance, která se naskytne jednou       
za několik desetiletí. Může významně změnit 
organizaci dopravy, částečně obnovit 
původní uliční síť a učinit město mnohem 
přístupnějším pro chodce a cyklisty.

Tradičními pirátskými tématy jsou 
digitalizace, transparentnost a participace. 
Chceme, aby se co nejvíce z komunikace   
s úřady dalo vyřídit on-line. Chceme, aby 
veškeré výdaje města byly dohledatelné až 
na úroveň jednotlivých faktur. Chceme, aby 
maximum informací o uskutečněných i 
připravovaných projektech bylo volně          
k dohledání. Chceme, aby veškeré dotace 
na sportovní, kulturní, sociální a jiné 
projekty byly přidělovány v otevřených 
dotačních programech na základě jasných a 
předvídatelných kritérií. Chceme zkrátka, 
abyste i vy mohli rozhodovat o využití 
veřejných peněz. Město každoročně 
hospodaří s více než miliardou korun. 
Je to i vaše miliarda!
 
Jakub Tichý

Máme nejvyšší čas začít! Pokud se má         
v našem městě dobře žít, musí pulsovat 
životem! Chceme intenzivně podporovat 
rozvoj volnočasových aktivit – kulturních, 
sportovních i jiných. Vždyť k čemu jsou nám 
opravené chodníky, když po nich nebude 
kam jít?!

www.facebook.com/piratifrm

frydekmistek.pirati.cz

zadavatel: Piráti; zhotovitel: Piráti

Piráti chtějí nabídnout podstatná
témata,  která nikdo neřeší

My bojujeme za MHD ZDARMA na vyšší úrovni pro naše občany,
Hnutí ANO bojuje za hybridní automobily, které si těžko může  

někdo dovolit. Hnutí ANO chce bezpečnostní centrum,  
my chceme bezpečnost v ulicích s nulovou tolerancí vůči barabům.
Někdo staví kašnu pro sebe, my jsme postavili aquaparky pro lidi.
Víte, jak kdo na radnici pracoval, kdo dostal jedničku, kdo pětku.

Víte, kdo si dal jakou práci s volebním programem.
MY JSME PŘINESLI VIZI PRO FRÝDEK≈MÍSTEK, KTERÝ CHCEME POSUNOUT 
ZASE O DALŠÍ ÚROVEŇ VÝŠ, A DOUFÁME, ŽE JSME SPOLEČNĚ NA JEDNÉ ≈



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuVolby

SPOLEČNĚ PRO FRÝDEK≈MÍSTEK
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB Kandidátka č. 3

EVA
PASTUŠKOVÁ
—

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

PATRIK
MURÍN
—

ROZVOJ MĚSTA 
S ROZUMEM

TEREZA
SCHEE
—

PŘÁTELSKÁ 
VEŘEJNÁ SPRÁVA

RENÉ
POLÁŠEK
—

BEZPEČNOST
A DOPRAVA

PAVEL MLÝNEK
lídr kandidátky
—

PODPORA ŠKOLSTVÍ
A SPORTU

IVANA ŽÍDKOVÁ 
KAFKOVÁ
—

PODPORA
PODNIKÁNÍ

PETR
SLADKÝ
—

KVALITA ŽIVOTA
VE MĚSTĚ

Přijďte k volbám 5. a 6. října
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Andrej 
Babiš

Radovan 
Hořínek

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz
anobudelip

VYBUDUJEME  
KOMPLEXNÍ  
BEZPEČNOSTNÍ  
CENTRUM
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www.vase-mesto.cz vaše město

VOLTE 

7

Ida Káňová, 38 let
Místek, asistentka ved. odboru
Bez politické příslušnosti

7 8 9
Mgr. Libor Lepík, 54 let
Frýdek, učitel
Bez politické příslušnosti

Bc. Jiří Šnapka, 45 let
Chlebovice, pedagog volného času
Bez politické příslušnosti

Mgr. Renáta Caletková, 65 let
Místek, důchodkyně
TOP 09

106
MUDr. Pavel Šrubař, 54 let
Frýdek, lékař
TOP 09

3
PaedDr. Jaromír Horký, 58 let
Frýdek, ředitel školy
Bez politické příslušnosti

2
Ing. Martin Špetla, 54 let
Místek, ekonom
TOP 09

RNDr. Boleslav Otipka, 59 let
Frýdek, mikrobiolog
Bez politické příslušnosti

5
Mgr. Ing. Václav Daněk, 53 let
Místek, OSVČ
TOP 09

41
Ing. Petr Gaj, 37 let

     Frýdek, záchranář
Bez politické příslušnosti

Politické hnutí Frýdečané a Místečané, volební číslo 8 
Vážení občané, milé voličky a milí voliči, 

máte jedinečnou možnost změnit politiku města, to v případě, že budete volit číslo 8. Přitom máte několik možností 
volby. Nejsnadnější je ta, ve kterých se podíváte na největší a nejčastější plakáty visící ve městě a na pár hesel o vý-
jimečnosti těch či oněch vůdců a podle toho půjdete volit. Jestli se ale budete chtít trochu kriticky zamyslet, koho 
opravdu volit, zvažujte i toto: 

Když má některá strana hodně peněz na kampaň (na polepení celého města plakáty, na tiskoviny atd.), odkud je má? 
Nebudou její přispěvovatelé a sponzoři něco od ní chtít za tuto „pomoc“? Nebo jste už někomu někdy jenom tak dali 
peníze, že případně „bude líp“?  

Naše politické hnutí odmítá politické trafiky. Prakticky všechny strany v nynějším zastupitelstvu některou formu z tra-
fik (hodně peněz bez práce nebo za minimální práci pro své straníky) podpořily a všechny z něj měly užitek. Na té 
vzácné shodě se podílela ČSSD, hnutí Naše město FM, KSČM, KDU-ČSL i hnutí ANO. Tyto strany a tato hnutí tak vydaly 
kolem 10 milionů korun z městských peněz, které mohly být vynaloženy na bohulibější věci – třeba na opravu chodní-
ků, cest či chátrajících sportovních hřišť.  

Máme vizi, že cíle, které si dáme, splníme. Nechceme budovat velké investiční pomníky, ale chceme se soustředit 
na zkvalitnění života většiny občanů ve městě. Chceme investovat do oprav chodníků, opravit schody na různých mís-
tech města, opravit cesty, chtěli bychom přebudovat některé křižovatky na kruhové, citlivě vytvořit více parkovacích 
míst. S tím souvisí i větší bezbariérovost chodníků a nájezdů na ně, chtěli bychom vytvořit lepší prostředí pro cyklisti-
ku, více dobře značených cyklostezek. Chtěli bychom také opravit většinu chátrajících sportovních hřišť, ta pro mládež 
a dospělé prakticky z města mizí. Nezapomínáme ani na seniory, chceme více investovat do jejich mobility a bezpeč-
nosti. Našich cílů je mnoho, naše názory můžete i shlédnut na videosnímcích na adresách:  

www. facebook.com/frydamist a www. frydamist.cz. 

S pozdravem Vaši kandidáti: PhDr. Zdeněk Stolař, Ing. Pavlína Nytrová, Ing. Ludmila Buzková, Ing. Monika Kocháňová, 
Mgr. Jan Caletka a všichni ostatní
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Vážení spoluobčané, 
díky Vám a Vaší velké podpoře v parlamentních volbách jsme se rozhodli historicky poprvé vstoupit do 
komunální politiky. Podpora hnutí SPD ve Frýdku-Místku je natolik veliká, že nemůžeme a hlavně 
nechceme zklamat naše voliče, sympatizanty a podporovatele. Dění v našem městě nás velmi zajímá. 
Spousta věcí se povedla, ale také nepovedla. Je třeba je dovést do konce. 
Naší prioritou je referendum. Občané by měli mít možnost vyjádřit se ke všem zásadním rozhodnutím o 
podobě města. Prosazujeme transparentnost a veřejné hlasování jednotlivých členů rady města tak, aby 
byla zajištěna informovanost našich občanů. Zasadíme se o  řešení problematiky bezdomovců a jejich 
integrace do společnosti, posílení policejních hlídek v ulicích (nejen pokutovat, ale i zajišťovat klid a 
pořádek). Budeme se v čele s naším lídrem kandidátky MUDr. Karlem Volným, lékařem frýdecké 
nemocnice, zajímat o pracovní podmínky zdravotníků, sociálních pracovnic, a o zajištění zkvalitnění péče 
nejen hospitalizovaných pacientů.  Jsme do jisté míry tolerantní k jiným politickým názorům, ctíme tradice 
a naši kulturu, jsme vlastenci. Budeme podporovat všechny smysluplné stávající projekty a podílet se na 
jejich zdárném dokončení. 
Je důležité, aby stavba obchvatu probíhala hladce a co nejrychleji. Toto však nesmí být na úkor jeho 
kvality. Musí již skončit obtěžování a ohrožování zdraví desetitisíců obyvatel města průjezdem 40 000 aut 
denně v těsné blízkosti velkých sídlišť. 
Jelikož jdeme do voleb poprvé, nemůžeme se zde chlubit výsledky své práce za minulá volební období. O 
situaci na radnici si každý, kdo dění v našem městě sleduje, udělal úsudek sám. 
Budeme se snažit, abychom Vás, naše voliče, nezklamali. Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a ve 
volbách šťastnou ruku.  

Martina Topičová, SPD Frýdek-Místek 

25 let

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

NAŠE PRIORITY
Jsme jedni z Vás, volte nás !

1
2
3
4
5
6
7

 74 LE T
ČLEN KSČM

I N G .  D A L I B O R  K A L I Š

.2/ .3/ .4/ .5/ .6/ .7/
DAVID STIBOR IVO KOZEL MARTINA ŠIMÍKOVÁ PETRA RŮŽIČKOVÁ TOMÁŠ ŽÍDEK RICHARD BEZECNÝ

.1/

.8/ .9/ .10/
VLADIMÍR BLAŽEK

MGR. 

VÍTĚZSLAVA GOGOLOVÁ
BC. 

SVATOMÍR RECMAN
ING. 

KANDIDÁTNÍ LISTINA
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

FRÝDEK-MÍSTEK

42 let
ČLEN KSČM

Dělník

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

45 let
ČLEN KSČM

Elektromontér

35 let
Bez politické příslušnosti

OSVČ

42 let
ČLEN KSČM
Prodavačka

24 let
ČLEN KSČM

Kuchař
ČLEN KSČM

Elektrotechnik

65 let
ČLEN KSČM

Emeritní  náměstek
Hejtmana MS kraje

67 let
ČLEN KSČM
Důchodce

41 let
Bez politické příslušnosti

Účetní
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Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, 
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

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

čt 4. 10. 2018
10.00  16.00
Hala Polárka 
VSTUP ZDARMA

TRH  VZDĚLÁVÁNÍ  
A UPLATNĚNÍ 2018

PREZENTACE UČEBNÍCH 
A  STUDIJNÍCH OBORŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
pro školní rok 2019/2020

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

PREZENTACE POVOLÁNÍ

   ukázky pracovních činností 
   záběry z pracovišť 

PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ

   žádané profese na trhu práce 
   profily absolventů škol

Primátor Statutárního města Frýdek-Místek podle § 15odst. 1 zá-
kona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje:

1.  Volby do zastupitelstva města Frýdku-Místku se uskuteční
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb jsou volební místnosti ve volebních okrs-
cích č. 1 až 57 (seznam jsme uvedli v minulém čísle). 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republi-
ky, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU. Totožnost 
a státní občanství České republiky prokáže volič občanským průka-
zem, nebo cestovním pasem. Občané  jiného členského státu EU se 
prokáží průkazem o povolení k pobytu.

4.  Hlasovací lístky budou voličům dodány v souladu s §25 odst. 5 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb., nejpozději 
do 2. října 2018.

5.   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
O přenosnou volební schránku můžete požádat ve dnech voleb 
na tel. čísle: 558 609 164, nebo 558 609 167.

Informace o době konání voleb 
do zastupitelstva města Frýdku-Místku
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První domácí derby 
sezony hokejisté Frýdku-
-Místku nezvládli, a do-
konce nedali ani gól. Pod-
poru měly v Polárce oba 
týmy, ale v první třetině 
si zařvat gól nemohli. Bo-
hužel pro domácí fandy to 
platilo po celý zápas.
Úvodní  třetina  nabídla 

napínavé  okamžiky,  ale 
žádná  branka  nepadla, 
i  když  šancí  bylo  dost. 
Ve  druhé  třetině  už  bran-
ka  přišla,  havířovský  Ra-
dek  Veselý  našel  skulin-

ku  ve  frýdecko-místecké 
obraně  a  krásně  zakončil 
do dolní části brány. V po-
sledních  dvaceti  minutách 
se Frýdek dostal do úzkých. 
Hosté ve 48. minutě přidali 
druhou branku, a  tak  jsme 
v  závěru  zkusili  hru  bez 
brankáře,  jenže  jsme  inka-
sovali potřetí. 
„Chtěli  jsme v domácím 

utkání  vstoupit  do  sezony 
lépe  než  porážkou.  K  sa-
motnému  utkání  –  nemů-
žeme  klukům  vytknout 
bojovnost.  Musíme  dodat 

trošku více klidu na hokej-
ky a hlavně zakončení. Měli 
jsme spoustu šancí a nepro-
měnili jsme je v žádný gól, 
taky jsme měli více přesilo-
vek. První dva zápasy nám 
nevyšly, ten druhý byl lepší 
než  první,“  hodnotil  trenér 
Marek Malík a jeho svěřen-
ci  vzestup  potvrdili,  když 
si po dvou porážkách spra-
vili  chuť  s  Třebíčí,  kterou 
převálcovali  8:2,  a  vyhráli 
i  v  Ústí  1:2.  Následně  ale 
neuspěli  těsně  v  Litoměři-
cích po výsledku 4:3.

PRESTIGE TENNIS CUP: Na místeckých kurtech 
se i za podpory Statutárního města Frýdku-Místku 
uskutečnil vůbec první ročník tenisového turnaje žen 
okruhu ITF s dotací 15 000 dolarů. Ve finále přehrála 
Polka Marta Lesniak turnajovou trojku Gabrielu Pan-
tůčkovou 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.  Foto: Petr Pavelka

PUTOVNÍ POHÁR: V polovině září se uskutečnil 4. ročník kanoistického závodu 
o Putovní pohár Frýdku-Místku, kterého se zúčastnilo sedm moravských oddílů. Děti 
z rychlostní kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Místek se v silné konkurenci neztratily, když 
vybojovaly celkem 9 medailí. Bohužel ani to nestačilo, pohár vybojovaly děti z Ost-
rožské Nové Vsi. Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony.

S HAVÍŘOVEM: Domácí derby premiéra se moc nevy-
vedla.  Foto: Petr Pavelka

V derby hokejisté nedali gól
HC F-M – HC AZ Havířov 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Kdo hraje šachy, ví, 
že je to hra, u které je 
třeba hodně přemýšlet. 
U méně zasvěcených je 
rozšířena představa nud-
né hry, kdy proti sobě 
sedí dva hráči, dívají se 
na šachovnici, většinou 
se nic neděje, jen občas 
někdo potáhne některou 
figurkou. Šachy ovšem 
mají i své adrenalinové 
verze. 
Vedle  bleskového  ša-

chu,  který  si  necháme 
na některé příští povídání, 
je  to  takzvaný rapid šach. 
Disciplína  velmi  oblíbená 
u mladších šachistů. Hráči 
mají k dispozici každý jen 
dvacet minut,  během kte-
rých  se  snaží  protivníka 
vyřídit.
Ve  dnech  8.–9.  září  se 

ve Žďáru nad Sázavou ko-

nalo  tradiční  Mistrovství 
České  republiky  mládeže 
v  rapid  šachu.  Zástupci 
Beskydské  šachové  školy, 
kteří  na  tomto  podniku 
každoročně  uloví  nějakou 
tu  medaili,  nemohli  ani 
tentokrát  chybět.  Z  ša-
chového  maratonu,  když 
během dvou  dnů  odehráli 
v  rychlém  tempu  každý 
devět partií, se vrátili uří-
cení,  ale  šťastní,  protože 
přivezli  čtyři  medaile. 
Nejcennější zlatou medaili 
vybojovali Viktorie Buch-
tová  (v  kategorii  dívek 
do  10  let)  a  Marek  Miča 
(chlapci  do  14  let),  stříbr-
nou medaili získala Kate-
řina Fárková (dívky do 12 
let),  bronz  uhrál  Richard 
Stalmach  (chlapci  do  12 
let). Gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

BŠŠ byla opět úspěšná 
v rychlém rapid šachu

Do Frýdku-Místku pu-
tuje z plzeňského „Mis-
trovství ČR U15“, které 
proběhlo v polovině září, 
dvakrát pětibojařské stří-
bro! A k tomu další umís-
tění v první desítce koneč-
ného pořadí mistrovského 
závodu jednotlivců.
V  kategorii  děvčat  jsme 

měli ve startovním poli  tři 
zástupkyně: Kristýnu Lan-

covou,  Barboru  Plachou 
a Annu Studénkovou. Nej-
lépe  vyšel  závod  Aničce, 
která  se  díky  2.  místu  ra-
duje  z  titulu  vicemistryně 
ČR,  13.  místo  vybojovala 
Barbora  a  17. místo  získa-
la  Kristýna.  Kluci  se  také 
dokázali prosadit  a mohou 
se pochlubit – 4. místo Ště-
pán Surma, 6. místo Ondřej 
Kotásek,  11.  místo  Tobiáš 

MČR U 15: 2. místo obsa-
dila Anna Studénková.

LSK bylo hodně vidět na MČR

Máte doma dítě ročníku 2007 nebo mladší?  
Chcete, aby začalo sportovat?  

Přiveďte jej mezi další  
házenkářské naděje  
Pepino SKP Frýdek-Místek.  

Naučí se nejen házenou, ale také základy 
atletiky, gymnastiky a ostatních  
míčových sportů. Navíc pozná spoustu  
nových kamarádů.  

Sportovní hala SŠřemesel 2069 v Místku  „Horničák“ 
                 Pondělí, středa, pátek od 15:00  
               informace Tel.: +420 603 979 3390 

Šimčák,  21.  místo  Jonáš 
Ryška. V  soutěži  družstev 
pak kluci senzačně vybojo-
vali naše druhé stříbro. 
Děvčata,  chlapci,  dě-

kujeme  za  skvělou  repre-
zentaci  Frýdku-Místku 
a  našeho  Lašského  spor-
tovního klubu! 
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Požadujeme: 
 

        *  zodpovědnost 
        *  spolehlivost 
        *  pečlivost 

 

Termín nástupu: ihned 
Místo výkonu práce: Frýdek-Místek 

   

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na výše uvedenou adresu, 
případně na e-mail: sekretariat@tsfm.cz 

 
 

Bližší informace obdrží případní zájemci u osobního pohovoru a na 
telefonu 558 443 226. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uklízeč, pomoc. prac. ve službách, 
dělník čištění města 

TS a.s. 
 17. listopadu 910 

738 01  Frýdek-Místek 
přijme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti  

v profesi 

Magistrát  města  Frýd-
ku-Místku,  odbor  soci-
álních  služeb,  upozor-
ňuje  všechny  žadatele, 
kteří již mají podanou 
žádost  o  přidělení  bytu 
v  Penzionu  pro  seniory 
Frýdek-Místek,  p.  o.,  ul. 
Lískovecká,  aby  se  mezi 
1. až 31.  říjnem 2018 do-
stavili  v  úřední  dny,  tj. 
pondělí  a  středu  (v  době 
od  8.00  do  17.00  h.,  po-
lední  přestávka  11.30 
–  12.30  h.)  a  ve  čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h.)  na  odbor  sociálních 

služeb,  budova  ul.  Rad-
niční 1149, 1. patro, kanc. 
č. 210 k aktualizaci svých 
žádostí.
Toto upozornění se ne-

týká  žadatelů,  kteří  mají 
podanou  žádost  o  při-
dělení  bytu  v  domech 
zvláštního  určení  –  ul. 
Sadová, ul. 17.  listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýd-
ku-Místku.  Tito  žadatelé 
své  žádosti  aktualizovali 
v 1. kalendářním čtvrtletí 
roku 2018. 
 Odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek 

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. plo-
cha 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. plo-
cha 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.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 pozem-
ku 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)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
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)
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (so-
ciální zařízení)
stavba č.p. 647 na pozemku p. č. 1543 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové  prostory  o  výměře  17,64  m2,  I.  NP 
(prodejna)

stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku 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 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 
zastavěná 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/8 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/8) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  30,4  m2 
(garáž)
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, pravá 
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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku 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:

PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ 
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2019
Upozornění - změna lhůty pro podávání žádostí

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 11. 2018 do 30. 11. 
2018 včetně. Kontaktní osoba (administrátor) je: 

Věra Konečná, odbor sociálních služeb, tel. 558 609 315, 
777 921 907, e-mail: konecna.vera@frydekmistek.
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vstupné dobrovolné
pondělí 15. 10. v 17.00
Dny proti chudobě

vstup zdarma
pondělí 15.10. v 19.00

Láska bez hranic
CA / FR / MA | drama | 12+ | titulky | 
96 min. | 120 / 100 Kč

středa 17. 10. v 10.00
Zpívání v dešti

USA | muzikál | přístupný | titulky | 
103 min. | 60 Kč, senioři

středa 17. 10. v 17.00
Já, Maria Callas

FR | dokumentární | 12+ | titulky | 113 
min. | 120 Kč

středa 17. 10. v 19.00
První člověk

USA | životopisný | 12+ | titulky | 138 
min. | 130 Kč

1. 10. ve 12.30 – 16.00, Frýdek
Podzimní výtvarná dílna 

pro děti i rodiče 
2. 10. v 18.00, Místek

Přednáška 
PhDr. Tomáše Adamce 

Regionální historie a její historikové 
na Frýdecko-Místecku
3. 10. v 18.00, Frýdek
Literární podvečer 

– Pověsti a legendy regionu 
4. 10. v 19.00, Místek
René Gavlas – Kuba 

Tak trochu netradiční cestovatelská 
přednáška s hudebním doprovodem 

OKÝBACHI.
9. 10. v 18.00, Místek

Cestovatelská přednáška 
– Lenka a Václav Špillarovi
9. 10. ve 12.00–16.30, 11. ZŠ
Podzimní výtvarná dílna 

pro děti i rodiče
11. 10. v 16.30, Místek

Václav Špála nemiloval 
jen modrou
Přednáška  

Gabriely Pelikánové.
18. 10. v 17.00, Místek

Beseda se spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
Základní umělecká škola

Hlavní třída v úterý 16. října v 17.00
Podzimní varhanní koncert

vynikající varhaník Ondřej Mucha

MUZEUM BESKYD

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

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

Čt 18. 10. / 19.00 
Teror 

/ př. sk. OvČ
Národní divadlo moravskoslezské

Drama ze soudní síně, kde se diváci 
stávají porotou a na závěr hlasují, zda 
má být obžalovaný odsouzen či osvo-
bozen. Obžalovaným  je Lars Koch, 
major  Luftwaffe,  který  neuposlechl 
rozkazu  a  sestřelil  unesené  letadlo, 
se  kterým  měl  terorista  v  úmyslu 
narazit  do  mnichovského  stadionu, 
kde  v  tom okamžiku  sedělo  70.000 
diváků.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 7. 10. / 15.00 

O mlsném medvídkovi
Divadlo V batohu

Loutková  pohádka  vypráví  veselý 
a  dobrodružný  příběh  o medvídko-
vi Mišahí, který nerad loví ryby, ale 
raději mlsá med v  indiánském  týpí. 
Pohádka vhodná pro děti od 3 do 100 
let. Vstupné 60 Kč.
Ne 14. 10. /15.00

Vincent a Bóďa: Dobrodružství 
v Benátkách

Divadlo Stará aréna
Malá  Bóďa  tráví  letní  prázdniny 
u  dědečka  vinaře  na  Moravě.  Ten 
jí  jednoho  dne  prozradí,  že  všichni 
vinaři si nesmírně cení pomoci vin-
ného skřítka Vincenta. Bóďa si není 
jistá, jestli ji děda nevodí za nos, ale 
ještě  toho  večera  ji  skřítek  Vincent 
požádá  o  pomoc.  Pohádka  vhodná 
pro děti od 4 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Út 2. 10. – St 31. 10. 

Oldřich „Golda“ Neumann: 
Plakát neplakát

Výstava  grafické  tvorby  basáka, 
textaře,  zpěváka  a  autora  plakátů 
skupiny Znouzecnost. V  sobotu  20. 
10.  před  koncertem  Znouzectnosti 
v  Sokolíku  uvítáme  v  Nové  scéně 
Vlast autora výstavy. Přesný čas do-
plníme  na webu www.kulturafm.cz 
a na facebooku. Vstup zdarma.

KINO
úterý 2. 10. v 17.00

Yeti: Ledová dobrodružství
USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 130 / 110 Kč

úterý 2. 10. v 19.00
Mnichov 1938 a Svět patří nám

ČSR | dokumentární | 12+ | česky | 21 
min.
 ČSR | komedie | přístupný | česky | 90 
min. | 100 / 80 Kč

středa 3. 10. v 10.00
Mamma Mia! Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 60 Kč, senioři

středa 3. 10. v 17.00
King Skate

ČR | dokument | přístupný | česky | 80 
min. | 120 / 100 Kč

středa 3. 10. v 19.00
Sestra

USA | horor | 15+ | titulky | 96 min. 
| 130 Kč

čtvrtek 4. 10. v 17.00
Bella a Sebastian 3

FR | rodinný | přístupný | dabing | 91 
min. | 130 / 110 Kč

čtvrtek 4. 10. v 19.00
Venom

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 130 Kč
sobota 6. 10. v 15.00

Venom
USA | sci-fi | 12+ | titulky | 130 Kč

sobota 6. 10. v 17.00
Bella a Sebastian 3

FR | rodinný | přístupný | dabing | 91 
min. | 130 / 110 Kč

sobota 6. 10. v 19.00
Zrodila se hvězda

USA | romantický | 12+ | titulky | 136 
min. | 130 Kč

neděle 7. 10. v 10.00
Rosa & Dara 

a jejich velká dobrodružství
ČR | animované pásmo | přístupný | 
česky | 60 min. | 60 Kč, Bijásek

neděle 7. 10. v 17.00
Bella a Sebastian 3

FR | rodinný | přístupný | dabing | 91 
min. | 130 / 110 Kč

neděle 7. 10. v 19.00
Toman

ČR | historický | 12+ | česky | 145 min. 
| 130 Kč

pondělí 8. 10. v 17.00
Utøya, 22. července

NOR | thriller | 15+ | titulky | 90 min. 
| 120 / 100 Kč

pondělí 8. 10. v 19.00
Láska mezi regály

DE | drama | 15+ | titulky | 125 min. | 
120 / 100 Kč

úterý 9. 10. v 17.00
Tvář

PL | drama | 15+ | titulky | 91 min. | 
120 / 100 Kč

úterý 9. 10. v 19.00
Zloději

JAP | drama | 15+ | titulky | 121 min. 
| 120 / 100 Kč

středa 10. 10. v 10.00
Miss Hanoi

ČR | krimi  | 12+  | česky  | 90 min.  | 
60 Kč, senioři

čtvrtek 11. 10. v 17.00
Vilík: Rychle a vesele

Malajsie | animovaný | přístupný | da-
bing | 130 / 110 Kč

čtvrtek 11. 10. v 19.00
První člověk

USA | životopisný | 12+ | titulky | 138 
min. | 130 Kč

pátek 12. 10. v 17.00
Vilík: Rychle a vesele

Malajsie | animovaný | přístupný | da-
bing | 130 / 110 Kč

pátek 12. 10. v 19.00
Zlý časy v El Royale

USA | thriller | 15+ | titulky | 130 Kč
sobota 13. 10. v 17.00

Vilík: Rychle a vesele
Malajsie | animovaný | přístupný | da-
bing | 130 / 110 Kč

sobota 13. 10. v 19.00
První člověk

USA | životopisný | 12+ | titulky | 138 
min. | 130 Kč

neděle 14. 10. v 10.00
Můj život Cuketky

CH / FR | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 60 Kč, Bijásek

neděle 14. 10. v 17.00
S láskou Vincent

VB / PL / USA | krimi | 12+ | titulky | 
94 min. | 60 Kč

neděle 14. 10. v 19.00
Kino naslepo

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Čt 4. 10. / 19.00 / Národní dům

Jaroslav Svěcený 
a Jitka Navrátilová:
Galavečer baroka

/ př. sk. KPH 
Jeden  z  nejznámějších  českých 
houslistů  současnosti  uvede  spolu 
s  cembalistkou  Jitkou  Navrátilovou 
program  složený  z  děl  největších 
barokních  skladatelských  osobností 
Vivaldiho, Bacha a Händela. 

Čt 18. 10. / 19.00 
/ Historický sál ZUŠ

Jindřich Macek a Jitka Baštová: 
Hudba v myšlenkách 

Masarykových 
/ př. sk. KK 

V  komponovaném  pásmu  slova 
a hudby zazní skladby českých a slo-
venských  autorů  od  19.  století  až 
po  současnost. Hudbu  plynule  spojí 
množství citátů i významných život-
ních momentů T. G. Masaryka, který 
je  i  dnes  symbolem  ideálů  svobody 
a demokracie, souladu slov a činů.

VÝSTAVY
Čt 6. 9. – St 31. 10. / Národní dům

Leda Pešatová: Leda Doma
Výstava  obrazů  známé  regionální 
malířky,  která  proslula  svými  bes-
kydskými  motivy  i  souborným  dí-
lem,  jehož  stěžejním  tématem  byla 
především Ostrava a její industriální 
zákoutí.  Výstava  Ledy  Pešatové  je 
průřezem její práce reflektujícím ak-
tuální  tvorbu s pracemi z dřívějších 
období.  Obrazy  výtvarnice  maluje 
převážně  temperou  a  olejem. Vstup 
zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KONCERTY
Út 16. 10. / 19.00 

Vladimír Merta a Hromosvod 
/ mimo předplatné 

Základní  stavební  kámen  českého 
písničkářství Vladimír Merta a dva-
krát  mladší  muzikanti  z  pražského 
folk-rockového  Hromosvodu  spojí 
své síly v  sérii  společných koncertů 
napříč republikou. Základem večera 
budou Mertovy nesmrtelné písně ze 
70. a 80. let – Chtít chytit vítr, Astro-
log, Praha magická, Kocovina a dal-
ší.

DIVADLO
Pá 5. 10. / 19.00 

Poručík z Inishmoru 
/ př. sk. SP

Divadlo Verze
Černá  satirická  komedie  v  taranti-
novském duchu. Martin McDonagh, 
v současnosti jeden z nejúspěšnějších 
anglicky píšících autorů, se tentokrát 
rozhodl napsat ryzí komedii. Černou 
jako kočka, co vám v noci přejde přes 
cestu.
Účinkují: Linda Rybová, Igor Chme-
la, Jan Dolanský a další.
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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:
Výstava fotografií 56. ročníku 

Českobudějovického 
mapového okruhu

Muzeum  Beskyd  Frýdek-Místek 
a  Fotoklub  Art  Collegium  pořádají 
výstavu  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. Výstava potr-
vá do 28. října.

AKCE:
pátek 19. října od 18 do 23 hodin 

Večerní prohlídka 
Frýdeckého zámku

Zažijte  netradiční  prohlídku  zámku 
s  příběhem  nejen  z  historie  našeho 
panství.  Rezervace  a  předprodej 
vstupenek  na  http://prodej.muzeum-
beskyd.com/ a pokladně zámku.

PŘEDNÁŠKY 
V ZELENÉM DOMĚ:

Čtvrtek 11. 10. v 16.30 hodin
60 let Fiat klubů 

v České republice
Koncem  roku  1957  vznikly  v  ČSR 
první  Fiat  kluby  v  Brně  a  Praze. 
Na jaře následujícího roku vznikl Fiat 
klub Ostrava, v roce 1968 vznikl Fiat 
klub  ve  Frýdku-Místku.  Přednáška 
přiblíží historii klubové činnosti, mo-
dely automobilů, historické fotografie 
a dokumenty.

Čtvrtek 18. 10. v 16.30 hodin
Frýdek-Místek – továrny, živnosti 

a obchody, které odvál čas
Pomyslná  procházka  Frýdkem 
a  Místkem  za  výrobci,  řemeslníky 
a obchodníky prostřednictvím dobo-
vých fotografií, dokumentů a reklam 
z doby před rokem 1989.

DĚNÍ V MUZEU:
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 listopadu 
poradí opět Jiří Lederer. Poradny pro-
bíhají každé pondělí od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin v Langově 
domě (Hluboká 66).

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.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
19. 10. (pá) 20 h.

PLYŠ & ŽAMBOŠI
Plyš  hraje  asi  folk,  ale  romantiku 
a  melancholii  nečekejte.  Žamboši 
jsou  vsetínská  trojice  muzikantů  se 
jmény  jako Honza Žamboch  (odtud 
Žamboši), Stáňa Žambochová a  Jiří 
Nedavaška.  Kytara,  akordeon,  dva 
zpěvy a bicí společně vytvoří uklid-
ňující atmosféru. Vstupné 100 Kč.

 AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:
Štěpán MLECZKO, 
Tomáš OSLIZLOK, 

Václav ŠÍPOŠ 
– TŘI KAMARÁDI 
Z JEDNÉ TŘÍDY

Výstava  kreseb,  maleb,  a  různých 
kombinovaných  technik  a  struktur 
tří kamarádů, kteří se poznali v jedné 
třídě Střední průmyslové školy v Os-
travě, obor propagační výtvarnictví. 
Všichni tři stále aktivně tvoří, vedou 
kurzy  kreslení  a  vystavují  doma 
i v zahraničí.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti:

Sobota 13. října v 15 hodin
O perníkové chaloupce

Klasická pohádka v  loutkovém pro-
vedení. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
–  Divadlo  u  Ostravice  Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 30 Kč.

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Od úterý 9. 10., 19–21 h. / velký sál

Taneční kurzy pro dospělé
Zveme vás na taneční kurzy pro do-
spělé s ochutnávkou vína. Kurz zahr-
nuje 8 lekcí, každé úterý (1 lekce – 60 
min.) + závěrečný večírek.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

13. 10. od 19 hodin
CHINASKI

předkapela: UniCorn
Předprodej v síti www.ticketlive.cz, 

cena 550 Kč 

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.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

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

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
2. 10., budova A

Keramika | otevřená dílna
Otevřená  keramická  dílna.  Přijďte 
volně tvořit z keramické hlíny. Pro ty, 

kteří si nebudou vědět rady, bude při-
praven námět na  tvoření a po celou 
dobu lektorka, která bude k dispozici 
a pomůže při tvorbě. V ceně je samo-
zřejmě výpal, případně také glazura.

6. 10., budova A
Trikománie | Otevřená dílna

Přijďte  si  k  nám  vyrobit  originál-
ní  tričko.  Vy  sami  budete  návrháři 
i  tvůrci  a  vlastnoručně  si  vyrobíte 
originální  a  osobitý  kousek  do  své-
ho  šatníku.  S  sebou  si  přineste  bílé 
bavlněné tričko. Akce je vhodná pro 
všechny děti a jejich rodiče. Na akci 
lze přijít kdykoliv mezi 9.00 a 11.30.

8. 10., budova A
Keramika pro dospělé | 5 lekcí

Oddělení  Výtvarka  připravilo  kurz 
volné tvorby Keramika pro dospělé. 
Kurz  je  věnován  především  volné 
tvorbě účastníků s dopomocí lektora. 
Účastníci  vyzkoušejí  válení,  mode-
lování i konečné úpravy. Seznámí se 
podrobněji s jednou technikou zpra-
cování hlíny. Své výrobky si kurzisté 
po konečné úpravě odnesou domů.

13. 10. od 9.00, budova B
Krajský přebor deskových her

Zúčastněte  se  turnaje  v  deskových 
hrách.  Rummikubu,  Gobbitu,  3iQ 
nebo  QARQ.  Nejlepší  postoupí 
na Mistrovství ČR do Prahy. Věcné 
odměny věnují hlavní sponzoři Mis-
trovství firmy Piatnik a Albi. Z kaž-
dého  turnaje  a  kategorie  postupují 
na MČR v Praze nejlepší dva hráči.

Více na www.ocfryda.czGALErIE pOD záMKEM

Nově nás najdete
na ulici Radniční 1238

út: 14–16
st–pá: 13–17
605 522 271

www.galeriepodzamkem.cz
Špičková malba a grafika, výběr ze 

stovky zastoupených autorů

.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

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… 

6. 10. v 9.00 – 18.00
DEN S JÓGOU 

PRO RODIČE A DĚTI
Přijďte  prožít  pestrý,  radostný 
a  smysluplný  den  se  svými  dětmi 
(vnoučaty), vrátit se s nimi do dětství, 
obohatit sebe a vaše děti o poznání, 
jak jóga může změnit vnímání vlast-
ního těla a vlastního Já. Věk dětí 3–15 
let, některé aktivity budeme provádět 
společně, jiné rozděleně podle věku. 

18.–21.10. 
prodloužený víkend na téma

EGO, MYSL – SLOUŽÍ NÁM 
NEBO MY JIM?

Možná se nám podaří společně najít 
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způsob,  jak  vypnout  „autopilota“, 
který nás okrádá o čas skutečně pro-
žitý a nechává jej jen „protékat mezi 
prsty“.  Kromě filozofických témat se 
samozřejmě budeme věnovat jógové 
praxi,  našemu  tělu,  kultivovat dech, 
relaxovat,  revitalizovat  životní  ener-
gii v našem těle a mnohé další … 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz 

Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé Školy jógy 

KARAKAL.

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
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
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
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

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 
4. 10. Kaštanová olympiáda
8. 10. Tvoření z přírodnin

19. 10. Čajovna spojená s diskuzí 

na dané téma
Provozní doba přes školní rok je:

Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Středa – konzultační den pro  jed-
notlivce  (nebo  skupiny),  kteří  si 
předem domluví  s  pracovnicí  téma, 
diskusi, pomoc s přípravou do školy.

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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

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

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 6. 10. v 15.00 

Dílničky: výroba a rozvěšení 
krmítek na zimu

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.

5. 10. v 19.00
DIOS Propadlo 

– Bouchněte šampaňské
Pásmo  Bouchněte  šampaňské  při-
náší  reprezentativní  výběr  scének, 
úryvků z her a písniček za období 30 
let trvání souboru Propadlo z Václa-
vovic u Frýdku-Místku.

18. 10. v 19.00
Divadelni soubor D.N.A. 

– Pravda o zkáze Titaniku
Komedie Františka Ringo Čecha.

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

CAFE&rESTAurANT OLEŠNá

6. –7. října
od 13 hodin 

OKTOBERFEST NA OLEŠNÉ
V  sobotu  odpoledne  vystoupí:  Pro-
POLICE  (POLICE  revival)  a  rock-
-popová skupina NAGAUČ COVER 
BAND. V neděli odpoledne pak LOS 
PEDROS  hrající  rock  a  oldies  hity 
v netradičním pojetí klasických kytar 
a kontrabasu. Vstup ZDARMA.

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

PÁ a SO 1900-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEbNÍ KLub STOuN

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

5. 10. pátek HOUSE PARTY
6. 10. sobota FAST FOOD OR-
CHESTRA
PREMIÉROVÝ  KONCERT 
SKVĚLÉ SKA KAPELY!
12. 10. pátek NO!SE w/ MATRIX 
& FUTUREBOUND (UK)
NEJVĚTŠÍ  DRUM  AND  BASS 
JMÉNO  V  HISTORII  DNB 
PARTIES  VE  STOUNU!  JEDNI 
Z  NEJLEPŠÍCH  DNB  PRODU-

CENTŮ SOUČASNOSTI DORA-
ZÍ DO TVÉHO KLUBU. LÍSTKY 
V PŘEDPRODEJI
13. 10. sobota HITY 18 PLUS 
TY  NEJLEPŠÍ  HITY  VŠECH 
DOB DJ KOMÁR A KAMIL
19. 10. pátek EKTOR
JEDEN  Z  NEJLEPŠÍCH  RA-
PERŮ  CZ  V  KLUBU  STOUN 
NA  EXKLUZIVNÍM  KLUBO-
VÉM TURNÉ
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V polovině srpna byl 
na místecké ulici Jose-
fa Lady 2194, v budově 
Distepu, zahájen provoz 
Veřejného malířského 
ateliéru, který předsta-
vuje zcela unikátní pro-
jekt, vytvořený výtvar-
ným spolkem Rosenfeld 
z.s., jenž plně podpořilo 
vedení města Frýdku-
-Místku a současně i jeho 
příspěvkové organizace 
Národní dům a Distep.
„Ateliér  je  určen  pře-

devším  pro  ty,  kterým 
omezené bytové prostory, 
či alergie některého člena 
rodiny na terpentýn a dal-
ší  malířská  média  brání 
v tvorbě. Současně se jed-
ná  i  o  prostor,  ve  kterém 
se  budou  konat  prezen-

tace  výtvarných  technik, 
workshopy a rovněž kurzy 
kreslení a malování, které 
již  v  září  začaly.  Ateliér 
je  vybaven  malířskými 
stojany  a  manipulačními 
stolky  a  dalším  zejména 
sedacím nábytkem tak, že 
zde může současně malo-
vat  až  osm  výtvarníků  – 
záleží samozřejmě na for-
mátech  obrazů,“  sdělil 
Alexander Mosio, předse-
da  spolku  Rosenfeld  (ná-
zev je jménem Elišky Ser-
vátkové  za  svobodna  a  je 
míněn  jako  poděkování 
za  její  torbu  a  výtvarnou 
pedagogickou  činnost. 
Ten doufá spolu s ostatní-
mi  členy,  že  vznikne  ko-
munita tvorbou spojených 
lidí,  kteří  budou  tento 

OTEVŘENÍ ATELIÉRU: Na zahájení se nemalovalo, 
ale hrálo a zpívalo.  Foto: Petr Pavelka

Veřejný malířský ateliér

Pár vět za Milanem Klegou
Když  jsme  v  dubnu  optimisticky  gratulovali Mi-

lanu Klegovi k významnému životnímu jubileu, ne-
tušili jsme, že je to naposled. Myslím si, že málokdo 
z  lidí,  kteří  ho  znali,  tenkrát  na  takovou  možnost 
pomýšlel. Vždy dobře naladěný,  čiperný,  s  fotoapa-
rátem přes rameno, tak jsme ho vídali v ulicích měs-
ta a tak si ho budeme i pamatovat. Ačkoliv pocházel 
z Paskova, celý produktivní život spojil s Frýdkem-
-Místkem, jehož svéráznou obrazovou kroniku svým 
dílem nakonec vytvořil.  Jeho fotografie už naplnily 
několik publikací, kolují po internetu, staly se nedíl-
nou součástí našeho veřejného prostoru. Až natolik, 
že  je  bereme  jako  samozřejmost  a  ani  si  neuvědo-
mujeme, že  je kdysi,  třeba v šedesátých  letech, kdy 
se město začalo bouřlivě přestavovat, pořídil Milan 
Klega.  A  právě  díky  těmto  fotografiím  (i  když  ne 
pouze díky nim) tu Milan Klega, který nás 26. srpna 
v záviděníhodném věku 90 let navždy opustil, zůsta-
ne přítomen i nadále.   Tomáš Adamec

Muzeum  Beskyd  Frý-
dek-Místek  a  Fotoklub 
Art  Collegium  Frýdek-
-Místek vás zvou na 56. 
ročník  Českobudějovic-
kého  mapového  okru-
hu  –  výstavu,  která  vás 
seznámí  s  tvorbou  13 
fotoklubů z České a Slo-
venské  republiky.  Vý-
stavní  síně  zámku  tak 
hostí  více  než  150  foto-
grafií  krajin,  portrétů, 
aktů,  architektury  i  pří-
rody.  Výstava  je  nejen 
přehlídkou  tvorby,  ale 
i  soutěží pro vystavova-
tele,  a  potrvá  do  neděle 
28. října.

Městská organizace 
Svazu důchodců České 
republiky připravuje 
každým rokem nejmé-
ně jednu výstavu prací, 
sbírek nebo výpěstků 
seniorů. 
„Často  slyšíme  reakce 

návštěvníků – kdybych  to 
byl věděl, tak jsem vám to 
sem dal, určitě bych to ne-
vyhodil – a to byla pro nás 
inspirace.  U  příležitosti 
stoletého  výročí  naší  re-
publiky  se po  těchto zku-
šenostech  nabízelo  téma 
na  výstavu  „Jak  probíhal 
život  obyvatel  v  jednot-
livých  obdobích  její  his-
torie“.  Rozhodli  jsme  se 
využít  potenciálu  našich 
členů  a  snahy  mnohých 
z  nás  uchovávat  předmě-
ty,  dokumenty  a  věcné 
vzpomínky  na  naše  před-
ky, na dobu našeho mládí 
i  pozdějšího  života.  Při-
pravujeme  výstavu  pod 
názvem „Pamětníci-senio-
ři vystavují poklady stole-

té historie naší republiky“. 
Nečekaně se nám k jejímu 
umístění  nabídly  prosto-
ry  bývalé Moravia  banky 
na  hlavní  třídě  v Místku. 
Město  ji  získalo do  svého 
majetku a začíná ji využí-
vat k podobným účelům,“ 
sdělil Dalibor Kališ.
V  přízemní  dvora-

ně  bývalé  banky  tak 
budou  vystaveny  věci, 
které  vrátí  návštěvní-
ky  o  mnoho  let  zpět. 
„Provedou  nás  od  mi-
nulosti  až  do  současnos-
ti  a  možná  nahlédneme 
i  do  budoucnosti.  Přijďte 
si zavzpomínat, potěšit  se 
už  v  neděli  7.  října  v  10 
hodin  na  vernisáž,  pak 
každý den od 9 do 16 ho-
din až do soboty 13. října. 
Při  zahájení  vystoupí  hu-
dební  skupina  LAM  Trio 
s  příhodnou  historickou 
hudbou. Těšíme se na vás, 
neboť trocha nostalgie ni-
koho nezabije,“ zve za po-
řadatele Dalibor Kališ.

VÝSTAVA SENIORŮ: Senioři umí připravit zajímavé 
expozice, tentokrát ji ale chystají do prostor bývalé Mo-
ravia banky.  Foto: Petr Pavelka

Senioři ke sto letům republiky
Český svaz chovate-

lů, specializovaná orga- 
nizace chovatelů okras-
ného a exotického ptac-
tva, Frýdek 1 pořádá 
ve dnech 19.–21. října 
výstavu, která se koná 
v historickém měš-
ťanském domě č. 1251 
na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku. Pořádají-
cí organizace vznikla 
v roce 1927 a je jednou 
z nejstarších organizací 
zabývajících se chovem 
ptáků v České republice.
„Návštěvníci  výstavy 

uvidí  ve  výstavních  kle-
cích  a  voliérách  okrasné 
a  exotické  ptáky  z  celého 
světa.  Budou  zde  k  vidě-
ní  drobní  exotičtí  ptáci, 
kanáři,  výstavní  andulky, 
korely  a  papoušci  ve  ve-
likostech  od  nejmenších 
až  po  ty  největší,  jejichž 
stisk zobáku má již velkou 

sílu.  Budou  zde  vystavo-
váni  i  ochočení  papoušci, 
jejichž  dovednosti  budou 
k  vidění  v  průběhu  vý-
stavy,“  sdělil  Jiří  Čumí-
ček, předseda organizace, 
a  za  pořadatele  slibuje 
na požádání školám a dal-
ším  zájemcům  odborný 
výklad.
Navíc  zájemcům  o  his-

torii  domu,  jehož  výstav-
ba se datuje do 16.  století 
a který byl  rekonstruován 
i  za  přispění  Magistrátu 
města  Frýdku-Místku, 
bude  k  dispozici  prohlíd-
ka  celého  domu,  včetně 
historických  sklepních 
prostorů. 
Výstava je otevřena pro 

veřejnost ve dnech 19.–20. 
října od 8 do 18 hodin, 21. 
října od 8 do 15 hodin.
Součástí  výstavy  je 

prodejní  koutek,  ve  kte-
rém  bude  probíhat  prodej 

ptáků  a  odborná  poradna 
chovatelům ptáků.
Vstupné  pro  dospělé 

činí  30 Kč,  pro  důchodce 
15 Kč a 10 Kč pro děti od 6 
do 15 let.
Účelem výstavy  je  pre-

zentace  chovaných  dru-
hů  ptáků,  jejich  odchovů 
a  zejména  propagace  této 
zájmové  činnosti  veřej-
nosti.  Pořadatelé  se  těší 
na bohatou účast návštěv-
níků a přivítají  i nové zá-
jemce  o  vstup  do  organi-
zace, což se týká i dětí.

Výstava okrasného a exotického ptactva

prostor využívat.
Slavnostní zahájení pro-

běhlo  za  účasti  primátora 
města  Michala  Pobucké-
ho,  náměstka  primátora 
Pavla  Machaly,  ředitelky 
Národního  domu  Gab-
riely  Kocichové,  ředitele 
městské knihovny Tomáše 
Benedikta  Zbranka,  zá-
stupců výtvarného spolku 
a zájemců o práci a kurzy 
v ateliéru z řad široké ve-
řejnosti.
Veřejný malířský  ateli-

ér prozatím nemá pevnou 
otevírací dobu. Zájemci si 
budou muset práci v ateli-
éru  objednat  prostřednic-
tvím  e-mailu  malirsky.

atelier@seznam.cz  nebo 
k u r z y.ma lova n i@se -
znam.cz  nebo  telefonicky 
na čísle 731 180 533. Před-
seda  spolku předpokládá, 
že  tento  stav  bude  trvat 

zhruba  do  října.  Tehdy 
by  měly  být  k  dispozici 
i webové stránky ateliéru, 
kde bude možné dohledat 
jak volné dny, tak i rezer-
vační systém. 
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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.

Vývoz septiků a žump 
Tel. 774 774 715

A NEJDE ZDALEKA JEN O VODU! ŠIROKÁ 
ŠKÁLA CHEMICKÝCH, MIKROBIOLOGICKÝCH 
ROZBORŮ A TESTŮ ODPADŮ, POTRAVIN, 
PLASTOVÝCH  I JINÝCH MATERIÁLŮ PRO VAŠI 
DOMÁCNOST I PROFESIONÁLNÍ POTŘEBY!

www.rozboryonline.cz

NYNÍ VÝHODNÉ ZAVÁDĚCÍ CENY!

www.labtech.eu

Víte co  
PIJETE? Víte jaká je   

VODA Z VAŠÍ 
STUDNY?

JDE VÁM O ZDRAVÍ 
VÁS I VAŠICH DĚTÍ?

NOVÝ E-SHOP  
NA ROZBORY  

PITNÝCH VOD!

Vyzkoušejte

Poliklinika 
Místek 

pronajme 
ordinaci 

praktickému 
lékaři 
nebo 

ambulantnímu 
specialistovi.

Tel.: 603 254 322
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