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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
v dnešním čísle zpravodaje přinášíme Programové pro-

hlášení  Rady  města  Frýdek-Místek  pro  volební  období 
2018–2022, které  jsme dali dohromady průřezem voleb-
ních programů ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Najdete v něm 
návaznost na předchozí roky, body, které jsou v určitých 
oblastech garancí zachování standardu, o kterém si myslí-
me, že je pro město dostatečný, i věci, které město mohou 
v některých záležitostech zase o něco posunout. Mezi no-
vinkami, které chceme zavést, je i jedna revoluční, kterou 
chceme vyzkoušet. Necháme vás – obyvatele města – roz-
hodnout  v  referendu  o  výstavbě Nové  scény Národního 
domu od architektky Evy Jiřičné a o osudu Kina Petra Bez-
ruče. Bližší detaily jsou ještě otázkou času, ten ale nezadr-
žitelně nastává pro záležitost naopak naprosto  tradiční – 
a tou je u nás rozsvícení Vánočního stromu, které každým 
rokem láká na náměstí tisíce lidí. Letos bude Adventnímu 
městečku  na  náměstí  dominovat  dvanáctimetrová  jedle, 
kterou  ozdobí  sto  stříbrných  koulí,  stovky  zábleskových 
žárovek a žárovek měnících barvy a taky stometrový řetěz 
s  tisícovkou LED diod.  Slavnostně  se  rozsvítí  v  posled-
ní listopadový den zhruba ve tři čtvrtě na pět, kdy jedno 
z přítomných dětí otočí klíčem v kouzelném zámku Vánoc 
a rozsvítí tak nejen Vánoční strom na náměstí, ale také vá-
noční výzdobu celého města.    Michal Pobucký
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Frýdek-Místek je dru- 
hé město „na ráně“ 
po Frýdlantu nad Ostra-
vicí, pokud by přehrada 
Šance nevydržela extrém-
ní povodňovou situaci. 
I proto nové vedení měs-
ta rádo přijalo pozvání 
na slavnostní ukončení re-
konstrukce vodního díla 
Šance, kde jasně zaznělo, 
že Frýdek-Místek je co se 
týče vodního živlu v mno-
hem větším bezpečí.
„V  posledních  letech  se 

potýkáme spíše se suchem, 
ale Šance  pro  nás  předsta-
vuje  důležitou  regulaci  při 
obou  extrémech.  Povod-
ňové  situace  na  Ostravici 
nebyly  zase  tak  dávno, 
abychom si mysleli, že nám 
řeka  protínající  město  ne-
může ublížit. Jsme rádi, že 
provedené úpravy přinášejí 
Frýdku-Místku  potřebný 
klid v mimořádných  situa-
cích úplně jiného řádu, než 
je třeba pro běžného občana 
jakžtakž představitelná sto-
letá  voda.  Klidní  můžeme 
být  i  co  se  týče  dodávek 

pitné  vody,  kterou  bere-
me  jako  samozřejmost,  ale 
s  ohledem  na  její  kvalitu, 
kterou  si  můžeme  všichni 
užívat,  bychom  si  tohoto 
„luxusu“  v  podstatě  koje-
necké  vody  měli  mnohem 
více  vážit,“  shrnul  dojmy 
zúčastněných  radních  pri-
mátor Michal Pobucký.
Hráz vodního díla Šance 

na  řece  Ostravici  je  svou 
výškou  65  metrů  spolu 
s hrází nádrže Slezská Har-
ta  nejvyšší  hrází  v  našem 
regionu  a  patří  k  nejvyš-
ším  v  republice.  Poprvé 
od svého dokončení v roce 
1969  prošla  celkovou  re-
konstrukcí,  která  zajistí 
její  bezpečnost  a  spoleh-
livý  provoz.  Stavební  čin-
nost  představovala  široký 
okruh  prací,  zaměřených 
na zvýšení kapacity objek-
tů  pro  převádění  povodní, 
na zvýšení koruny a stabi-
lity  hráze  a  těsnění  jejího 
podloží,  na  monitoring 
veličin nutných pro provoz 
i vyhodnocení stavu vodní-
ho  díla.  Významnou  částí 

Rekonstruované Šance znamenají větší bezpečí

ŠANCE: Povodí Odry prezentovalo zástupcům měst, že jsou po rekonstrukci vodního 
díla v bezpečí.   Foto: Petr Pavelka

Předvánoční atmosféra 
dýchne na obyvatele i ná-
vštěvníky Frýdku-Míst-
ku v pátek 30. listopadu, 
kdy se na místeckém ná-
městí Svobody otevře Ad-
ventní městečko a v pod-
večer bude slavnostně 
rozsvícen Vánoční strom.
Adventní  městečko  za-

čne  žít  už  odpoledne,  kdy 
se  v  něm  otevřou  stylové 
stánky s vánočním zbožím, 
ale  také  spoustou  dobrot. 
Připraven je i kulturní pro-
gram.  „Odpoledne  budou 
znít  na  náměstí  koledy 
v  podání  dětského  folklor-

ního  souboru  Ostravička, 
následovat  bude  koncert 
písničkáře  Reného  Souč-
ka  v  doprovodu  hudební-
ků  Marka  Hlosty  a  Petra 
Pinkase.  Potom,  co  se  le-
tos  poprvé  rozzáří  město 
vánočními  světly,  rozjede 
svůj  koncert David Stypka 
se svou kapelou Bandjeez,“ 
upřesnila program ředitelka 
městské  organizace  Kultu-
raFM Gabriela Skotnicová. 
Děti  se  mohou  těšit 

na zvířátka a barevný vlá-
ček  v  prostoru  před  býva-
lým knihkupectvím u kří-
žového  podchodu.  Vedle 

stromu  bude  Ježíškova 
pošta  i  vánoční  dílny.  Zá-
jemci  se  budou  moci  vy-
fotografovat  u  zábavných 
vánočních  kulis  nebo  dře-
věného  oslíka  se  sáněmi. 
Chybět nebude ani zvonič-
ka vánočních přání. 
„Adventní  městečko  se 

snažíme  každým  rokem 
vylepšovat.  Letos  budou 
nově  do  vánočního  hávu 
oděny  také  kašny.  Ta  vel-
ká přímo na náměstí získá 
podobu  vánočního  svícnu 
a  menší  u  křížového  pod-
chodu adventního věnce... 

 (Pokračování na str. 2)

Vánoční strom se rozsvítí
na náměstí 30. listopadu

byly  masivní  zemní  práce 
na  sesuvu  Řečica  vedoucí 
ke  zvýšení  jeho  stability. 
Rekonstrukce  byla  zahá-
jena  v  září  2015,  trvala 
tři  roky  a  stála  téměř  půl 
miliardy  korun.  „Umožní 
převést  profilem  přehrady 
i  extrémní  povodeň  s  do-
bou opakování 10 000 let,“ 
vyzdvihl  generální  ředitel 

státního  podniku  Povodí 
Odry Jiří Pagáč. 
V současnosti může pro-

bíhat regulovaně plnění ná-
drže  s omezením  rychlosti 
stoupání  hladiny  tak,  aby 

byla  zkušebně  napuštěna 
až  po  úroveň  bezpečnost-
ního přelivu. K tomu chybí 
osm metrů,  za  současného 
sucha  nebude  jednoduché 
tohoto stavu docílit.  (pp)
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Jednou z nových tváří 
na pozici náměstka pri-
mátora se stal třicetile-
tý Marcel Sikora, který 
dostal na starost oblast 
sociálních služeb, sociální 
péče a zdravotnictví, spo-
lu s protidrogovými akti-
vitami a péčí o památky, 
ale v komunální politice 
to žádný nováček není. Už 
v minulém volebním ob-
dobí působil jako zastupi-
tel, ale i na pozici radního, 
má zkušenosti z komise 
pro cestovní ruch a pro 
obnovu památek.

Jak blízko máte k soci-
álním službám?
„Tím,  že  nám  koaliční 

partneři  tuto oblast  svěřují 
již několik let, máme v této 
oblasti  přehled  a  bude  se 
mi dobře navazovat na mé 
předchůdce. Sociální oblast 
je  nám  blízká,  zajímá  nás 
rodinná politika, která s ní 
úzce  souvisí,  a  tak  je  vše 
– i v programovém prohlá-
šení rady – v souladu s tím, 
co  se  snažíme dlouhodobě 
prosazovat.“

Co už jste za první dva 
týdny ve funkci stačil 
stihnout?
„Seznámil  jsem  se 

s  chodem  odboru  a  jeho 
zaměstnanci  a  začal  jsem 
navštěvovat  příspěvkové 

organizace  města,  takže 
už mám informace z první 
ruky z hospice, Centra pe-
čovatelské služby, Domova 
pro  seniory,  Penzionu  pro 
seniory  i  jeslí.  Nyní  budu 
pokračovat  návštěvami 
spolupracujících  zařízení, 
na jejichž provozu se město 
finančně podílí.“

Překvapilo vás něco?
„Poprvé  jsem  byl  na-

příklad  v  jesličkách,  kde 
jsem byl velmi překvapen, 
jakým  způsobem  fungují, 
že  i  tak  malé  děti  se  mo-
hou  bez  rodičů  cítit  dobře 
a  v  podstatě  skoro  jako 
doma. Personál se jim sna-
ží  co  nejlépe  nahradit  do-
mácí péči a určitě je dobře, 
že  maminky,  které  musí 
urychlit  návrat  do  pracov-
ního procesu, tuto alternati-
vu mají a vědí, že je o jejich 
malé perfektně postaráno.“

Koalice jasně deklaru-
je, že je rodiny zajímají. 
Co si máme představit 
pod pojmem rodinné 
pasy, jejichž zavedení 
radnice slibuje v progra-
movém prohlášení?
  „Několik  let  již  fungují 

seniorpasy, které mají svou 
alternativu  i  pro  rodiny 
s dětmi. Jsou to v podstatě 
slevové  karty,  poskytující 
výhody  po  celé  republice. 

Chceme se do toho systému 
zapojit  vlastní  nabídkou, 
například  zvýhodněným 
vstupným  na  aquapark 
a podobně.“

Dobře jste v programo-
vém prohlášení vypíchli 
i to, co občany trápí v ob-
lasti zdravotnictví. Že by 
uvítali zřízení nonstop lé-
kárny a že mají problém 
sehnat například zuba-
ře. Je ale v silách města 
v tom něco udělat?
„Chceme se o to pokusit. 

Budeme jednat s lékařskou 
komorou, aby ve městě byl 
dostatek  zubařů  a  dokto-
rů,  a  stejně  tak  s  krajskou 
nemocnicí,  kde  se  nám 
zřízení  nonstop  lékárny 
po celý rok jeví jako nejví-
ce smysluplné. Ta podpora 
může být například formou 
zvýhodněných nájmů v ne-
bytových prostorech města 
a podobně.“

Bude hlavním úkolem 
v oblasti sociálních slu-
žeb, jak si poradíte s ná-
plní hotelu Centrum?
„Ujasnili  jsme si, že zde 

chceme umístit jak bydlení 
pro  seniory,  tak  startovací 
byty  pro  rodiny  s  dětmi. 
V  jakém  poměru,  to  mo-

MARCEL SIKORA: V Centru pečovatelské služby. 
 Foto: Petr Pavelka

Představujeme nového náměstka primátora Marcela Sikoru

11. listopad 1918 je v ce-
losvětové historii zapsán 
velkými písmeny. V někte-
rých zemích je znám jako 
Den válečných veteránů, 
jinde jako Den vzpomínek 
nebo Den příměří. Vede-
ní města spolu s žáky 2. 
základní školy a zástupci 
České obce legionářské si 
jej připomněli na frýdec-
kém hřbitově už v pátek, 
s dvoudenním předstihem.
„Ať  už  je  název  tohoto 

dne jakýkoli, pro všechny je 
to bezpochyby den radostný. 
Protože  11.  listopadu  1918 
skončila  I.  světová  válka. 
V  této  válce  zahynulo  16 
milionů lidí, 21 milionů bylo 
zraněno.  Další  se  vraceli 
domů bez fyzického poško-
zení,  mnozí  ale  s  hluboký-
mi  ranami  na  duši. Váleční 
veteráni.  Hrdinové,  kteří 
denně bojovali s nepřítelem, 
ale také s nedostatkem všeho 
druhu.  Za  všech  okolností 
projevovali  velkou  osobní 
statečnost.  Po  válce  si  tuto 
vlastnost  přenesli  z  bitev-
ního  pole  také  do  soukro-
mého  života,  když  museli 
čelit  tíživým  existenčním 

podmínkám. Ačkoli  situace 
byla velmi složitá a svět vál-
kou vyčerpaný, lidé se přesto 
snažili navrátilcům pomoci. 
Ve  prospěch  veteránů  byly 
zakládány  sbírky  a  fon-
dy,  pořádány  dobročinné 
akce. Tato pomoc přetrvává 
v různých formách dodnes,“ 
připomněl  primátor  Michal 
Pobucký, že v České repub-
lice žije v současné době asi 
700 bývalých vojáků z dru-
hé světové války a na 20 000 
novodobých válečných vete-
ránů.  Těm  všem  vyjadřuje 
radnice  každý  rok  při  této 
příležitosti  svou  hlubokou 
úctu a poděkování  za  jejich 

službu vlasti.
Zástupci města i žáci měli 

na klopách vlčí máky, o  je-
jichž  symbolice  mluvil  La-
dislav Olšar, místopředseda 
frýdecko-místecké  jednoty 
České  obce  legionářské. 
„Od 20. století se symbolem 
vzpomínky na válečné oběti 
staly květy vlčích máků, ale 
i dalších květin, které rostly 
na hrobech pohřbených vo-
jáků. Každoročně je viditel-
né  postupné  zakořeňování 
a  rozšiřování  této  tradice 
v  českém  prostředí,“  řekl 
Ladislav Olšar,  který  podě-
koval vedení města, že o tyto 
tradice rovněž pečuje.   (pp)

S VLČÍMI MÁKY: Pietní akt na frýdeckém hřbitově. 
 Foto: Petr Pavelka

Den válečných veteránů

mentálně  ladíme  s  ohle-
dem  na  zjištěnou  potřeb-
nost.  Chceme  také  využít 
rozsáhlých  restauračních 
prostor se zázemím pro vy-
budování  centrální  kuchy-
ně  pro  naše  příspěvkové 
organizace,  abychom  měli 
dlouhodobě  garantovanou 
kvalitu stravování.“

A co můžeme čekat 
v oblasti péče o památky?
„Tady  se  chceme  sou-

středit  na  dva  směry,  kte-
ré  jsme  začali  rozvíjet  už 
v  minulém  volebním  ob-
dobí,  a  to  je  bazilika  a  ži-
dovský hřbitov, využitelné 
i jako produkty cestovního 
ruchu.“   (pp)

Technické služby 
v tomto měsíci pilně pra-
cují na úklidu parků, ale 
i sídlišť a dalších ploch 
ve městě od spadaného 
listí. V terénu je třicet 
pět zaměstnanců provozu 
Zeleň, kteří nejdříve ruč-
ně vyhrabávají listí z ne-
dostupných míst, kolem 
keřů a laviček, a násled-
ně ho odstraňují pomocí 
deseti traktorových seka-
ček. Pracují i o sobotách, 
a pokud to povětrnostní 
podmínky dovolí, ukončí 
práce do konce listopadu. 
„Vše  se  odvíjí  od  kli-

matických  podmínek. 
Kdyby  přišly  podzimní 
mrazíky,  listí  by  rychleji 
opadlo, momentálně  ho  je 
na  stromech  ještě  spousta 
a hrozí tím pádem o to in-
tenzívnější  jarní  vyhrabá-
ní. Na druhé straně pokud 
by  přišly  sněhové  srážky, 
práce budou muset být  lo-
gicky zastaveny také. Jestli 
ale počasí bude přát, stejně 
jako  v  letech  předcháze-
jících,  zvládneme  co  nej-

větší  množství  listí  sebrat 
a odvézt už letos,“ vysvětlil 
„faktor  počasí“  předseda 
představenstva společnosti 
TS a.s. Jaromír Kohut.
„Byly  už  vyhrabány na-

příklad  plochy  v  Sadech 
Bedřicha  Smetany  a  v  ná-
vaznosti na Památku zesnu-
lých bylo listí shrabáno také 
z pietních míst a městských 
hřbitovů. V dalším týdnu se 
uklízely  plochy  v  lokalitě 
Riviera, sídlišti Bezručovo, 
ale také v Janáčkově parku 
a Podpuklí. Další  v pořadí 
pak sídliště Anenská, Spo-
řilov  a  Kolaříkovo  a  také 
Koloredovský  park,“  řekl 
primátor  Michal  Pobucký, 
který má péči o zeleň ve své 
kompetenci.  Od  poloviny 
listopadu  se  práce  přesou-
vají do frýdecké části měs-
ta. Některé plochy, zejména 
ty s frekventovaným pohy-
bem osob, budou vyhrabá-
ny  opakovaně.  Shrabané 
listí je odváženo ke zpraco-
vání  do  kompostárny  spo-
lečnosti  Frýdecká  skládka 
v Bruzovicích.

Odklízení listí je v plném proudu

 (Pokračování ze str. 1)
...Na náměstí  budou  také 

výstavní panely s fotografie-
mi přibližujícími život v Ad-
ventním městečku, vánoční 
výzdobu města i zimní kra-
jinu. Věřím, že tyto novinky 
umocní  již  tak  příjemnou 
sváteční  atmosféru,“  doufá 

primátor Pobucký.
Časový pořad: 15.00 DFS 

Ostravička, 15.30 René Sou-
ček & spol., 16.45 Rozsvícení 
Vánočního stromu, 17.00 Da-
vid Stypka & Bandjeez

Doprovodný program: 
vláček,  zvířátka,  výtvarné 
dílny, Ježíškova pošta.

Vánoční strom se rozsvítí
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Zasvěcení ví, že 
po hlasitém dlouholetém 
takřka „unisono“ volání 
po výstavbě obchvatu 
přichází čas neméně ná-
ročný, čas realizace, kdy 
budou hlasitě slyšet ti, 
kterých se bude vlastní 
stavba, spojená s mno-
ha omezeními, nějakým 
způsobem dotýkat. Že 
situace nebude jedno-
duchá a koalice správně 
vytvořila i novou kompe-
tenci náměstka, který se 
bude snažit vzniklé pro-
blémy operativně řešit, 
se ukázalo velice záhy.
Město  už muselo  reago-

vat  na  první  škody,  které 
způsobila  stavební  firma, 
jež vzešla z výběrového ří-
zení Ředitelství silnic a dál-
nic, zastupujícího stát coby 
investora. Realizátor stavby 
totiž bez vědomí a souhlasu 
města  provedl  zářez  v  ko-
munikaci, i když si v daném 
místě  měl  poradit  jiným, 

šetrnějším způsobem – pro-
tlakem  pod  komunikací. 
I  proto  náměstek  primáto-
ra  Karel  Deutscher  svolal 
schůzku  se  zástupci  ŘSD, 
aby si hned na začátku ce-
lou  situaci  vyjasnili  a  do-
mluvili se na postupu, který 
eliminuje  tyto  nežádoucí 
jevy, podobně jako se to po-
dařilo u  jiných větších  sta-
veb, například u Skatulova 
Hliníku, odtěžování Olešné 
nebo u výstavby komunika-
ce  obchvatu  předcházející, 
která významně ovlivňova-
la dopravní  situaci v okra-
jových částech města.
„Lidé  už  ví  a  chápou, 

co stavba obnáší – už si  to 
zažili v Chlebovicích, v Ze-
linkovicích,  ale  jsou  věci, 
které  neodpouštějí,  a  těm 
se  chceme  vyhnout.  Ob-
čanům  nijak  nevysvětlíte, 
proč chce někdo něco uza-
vřít například na tři měsíce, 
pokud by se tam dva měsíce 
nemělo  nic  dít,  stejně  jako 

neakceptují  rozkopanou 
novou cestu, když se ví, že 
rozkopána být neměla. Evi-
dujeme dva případy, kdy se 
realizující  stavební  firma 
do něčeho pustila na černo 
a my  to  samozřejmě musí-
me řešit v přestupkovém ří-
zení. Zatím to vypadá, jako 
by  stavební  firma  pouze 
chtěla  všechny naštvat,  ale 
my  nemáme  potřebu  s  ní 
válčit, i když k tomu určité 
prostředky  máme,  protože 
společným zájmem by mělo 
být,  že bude stavba hotova 
co  nejrychleji,  v  potřebné 
kvalitě  a  s  minimalizací 
negativních dopadů na  ob-
čany. Ta stavba je na spous-
tu  let,  proto  máme  zájem, 
aby  vše  začalo  fungovat 
mnohem  lépe,  než  to  nyní 
na  začátku  vypadá,“  sdělil 
zástupcům  Ředitelství  sil-
nic  a  dálnic  ČR  náměstek 
primátora Karel  Deutscher 
a  domluvil  si  další  společ-
ný postup v tom, jak zajistit 

K OBCHVATU: Město se snaží hned na začátku stavby 
nastavit pravidla, aby s realizující firmou nemuselo vést 
„válku“.  Foto: Petr Pavelka

Výstavba obchvatu přináší komplikace už od začátku

Statutární město Frý-
dek-Místek vybudovalo se-
mafory na Letné, tedy kři-
žovatce ulic Frýdlantská 
a Čelakovského, na hlav-
ním tahu na Frýdlant. 
Dopravní situace je na této 
frekventované čtyřprou-
dové silnici velice složitá 
zejména pro chodce, ale 
také pro řidiče, kteří chtě-
jí vyjet z vedlejší silnice 
na hlavní tah. Zatím jsou 
semafory v režimu blikavé 
žluté, čímž upozorňují ři-
diče na místo, kde je nutno 
dbát zvýšené opatrnosti.
„My jsme chtěli semafory 

na Letné  už  hodně  dlouho, 
ale hodně dlouhá byla i jed-
nání  s  majitelem  silnice, 
kterým  je Ředitelství  silnic 
a  dálnic  (ŘSD).  Původně 
jsme  měli  představu,  že 
tam  postavíme  kruhový 
objezd. Ten by podle nás ce-
lou situaci vyřešil. Bohužel 

ŘSD mělo k návrhu spous-
tu  připomínek,  mimo  jiné 
chtělo  obří  kruháč,  jehož 
vybudování by bylo náročně 
nejen  pro  stránce  finanční 
a projektové, ale také z hle-
diska  složitosti  případného 
odkupu  pozemků,  takže 
město  od  záměru  upustilo 
a v roce 2013 začalo jednat 
o  dalších možnostech,”  po-
psal  náměstek  primátora 
Karel  Deutscher  s  tím,  že 
po  souhlasném  stanovisku 
ŘSD  s  klasickou  světelnou 
křižovatkou  nechalo  město 
zpracovat  projektovou  do-
kumentaci a začalo vyřizo-
vat povolení. Letos byly za-
hájeny stavební práce a nyní 
již  semafory  stojí  na  svém 
místě. „V současné době če-
káme na  souhlas  silničního 
správního úřadu s uvedením 
semaforů do provozu. Vydá-
ván je až poté, co jsou sema-
fory  vybudovány,“  doplnil 

náměstek Deutscher. Do os-
trého provozu by mohly být 
semafory uvedeny ještě ten-
to měsíc, tedy v listopadu.
„Jedná  se  o  křižovatku 

s  indukčními  smyčkami 
ve  vozovce, LED diodovou 
světelnou  technologií  a  vi-
deodetektory,  které  budou 
mimo jiné sloužit  také  jako 
jednotka pro dynamické  ří-
zení křižovatky, takže bude 
možné  reagovat  na  plynu-
lost  dopravy  a  podle  toho 
prodlužovat jednotlivé časo-
vé intervaly,” popsal Jaromír 
Kohut za TS a.s., která vý-
stavbu  realizovala. Pěší bu-
dou moci využít bezbariéro-
vého přechodu pro chodce.
Semafory  na  Letné 

umožní  snadnější  a  hlav-
ně  bezpečnější  přecházení 
a také vyjíždění z ulice Če-
lakovského na  frekventova-
ný silniční  tah na Beskydy. 
„Přínosem budou i pro řidi-
če  autobusů,  kteří měli  do-
posud točnu autobusů u Ja-
náčkova  parku  na  Rivieře 
v Místku, kde byl omezený 
manévrovací  prostor.  Nyní 
budou  moci  linky  MHD 
častěji zajíždět až na Letnou, 
kde se pohodlně a bezpečně 
otočí a vrátí zpět do města. 
Počítá se s tím již v návrzích 
nových  jízdních řádů, které 
začnou  platit  od  prosince,“ 
uzavřel náměstek pro dopra-
vu Karel Deutscher.

Statutární město Frý-
dek-Místek zahájilo kon-
cem léta zkušební provoz 
sdílení kol – bikesharingu. 
Růžová kola si občané ob-
líbili natolik, že se vedení 
města rozhodlo tuto služ-
bu nabízet i v příštím roce.
„Zájem o růžová kola nás 

příjemně  překvapil,  jsou 
stále v pohybu a vypadá to, 
že  budou  i  v  příštím  roce. 
Již nyní jednáme se společ-
ností Rekola o pokračování 
provozu,  ale  i  novinkách, 
které by měly přispět k ještě 
větší spokojenosti a efektiv-
nosti.  Chtěli  bychom,  aby 
kola  byla  lepší,  měla  lehčí 
konstrukci a přehazovačku, 
aby  se  na  nich  člověk  při 
cestě do kopce, kterému se 
nelze  z Místku  do  Frýdku 
vyhnout,  tolik  nenadřel. 
Novinkou  budou  taky  sta-
nice  se  stojany,  kde  bude 
možné kola vracet. V rámci 
testovacího provozu je bylo 
možné uzamknout kdekoli, 
potřebovali  jsme  totiž  zjis-
tit,  kde  lidé  kola  odstavují 
nejčastěji.  A  v  těchto  lo-
kalitách  vzniknou  stojany. 
Po městě  jich  budou  desít-
ky, takže by neměl být pro-
blém v  jejich  dostupnosti,“ 
prozradil  záměr  provozu 
v  příštím  roce  náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
O finálním modelu se ještě 
jedná,  protože  uživatelům 
služby se příliš nelíbí, že by 
byli  omezeni  při  odstavo-
vání  kol.  Nicméně  faktem 
je,  že  kola  často  parkovali 
k dopravním značkám, kdy 
zasahovala do komunikací, 
k plotům u rodinných domů 
nebo  ke  stromům,  které 

tím  byly  často  poškozeny. 
„Ve  hře  je  stále  kompro-
mis,  že  na  exponovaných 
místech, jako jsou náměstí, 
parky,  frekventované  uli-
ce,  bude  nutné  dávat  kola 
do  stojanů,  ale  jinde může 
být režim volnější,“ připus-
til Karel Deutscher.
„Provoz  předčil  všechna 

očekávání a na šedesáti ko-
lech,  které  po městě  jezdí, 
se  denně  sveze  i  150  lidí. 
To je takto brzy po spuštění 
provozu více než slušné čís-
lo,“  komentoval  první  dva 
měsíce  Rekol  ve  Frýdku-
-Místku místní koordinátor 
Lubomír Fridrich s  tím, že 
míra krádeží  a vandalismu 
odpovídá  celorepubliko-
vému  průměru,  nejde  tedy 
o nic dramatického. „S mi-
nimalizací vandalizace po-
máhají místní občané, kteří 
poctivě  nahlašují  poničená 
i  nezamčená  kola,  a  nápo-
mocná  je  také  frýdecko-
-místecká městská policie,“ 
dodal Fridrich. 
Pilotní provoz Rekol byl 

ve Frýdku-Místku  spuštěn 
1.  září  2018  a měl  by  po-
kračovat i v nadcházejících 
letech. Zachování bikesha-
ringu je totiž obsaženo také 
v programovém prohlášení 
Rady  města  Frýdku-Míst-
ku,  které  vzešlo  z  dohody 
mezi ČSSD, ANO a KDU-
-ČSL  a  které  obsahuje 
hlavní priority  a  směřová-
ní  města  v  nadcházejícím 
volebními období.
Kola  provozuje  společ-

nost REKOLA Bikesharing 
s.r.o., která je největším po-
skytovatelem bikesharingu 
v České republice.

Růžová kola chce město 
mít v ulicích i napřesrok

LETNÁ: Nová světelná signalizace. Foto: Petr Pavelka

Semafory na Letné budou spuštěny

lepší  součinnost  zhotovi-
tele  i  co  nejlépe  ochránit 
majetek  města,  především 

z  hlediska  povinnosti  uvá-
dět poškozené komunikace 
do původního stavu.   (pp)
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Doprava
Chceme  MHD  zdarma 

na  vyšší  úrovni  v moder-
ních,  ekologických,  zcela 
nízkopodlažních  autobu-
sech  vybavených  klimati-
zací.
Městský dopravní podnik 

bude  nanejvýš  pouze  koor-
dinovat  dopravu  na  území 
města a bude vytvářet jízdní 
řády.
Budeme  budovat  nová 

parkovací místa a použije-
me speciální zatravňovací 
technologie.
Budeme rozšiřovat cyk-

lostezky a cyklistický mo-
biliář.
Chceme  systém  půjčo-

vání  kol  ve  městě  (bike-
sharing).
Připravíme  návrh  re-

vitalizace  ulice  Hlavní 
po vybudování obchvatu.
Budeme  modernizovat 

křižovatky.
Bydlení

Chceme  budovat  nové 
byty, stavět nové byty, ku-
povat bytové domy.
Chceme budovat starto-

vací  byty  pro  mladé,  pro 
rodiny s dětmi.

Chceme  rekonstruovat 
městské byty a udržet ná-
jmy na nižší úrovni, než se 
platí u soukromníků.

Sociální oblast 
a zdravotnictví

Zavedeme  Rodinné 
pasy.
Zavedeme Senior taxi.
Pro  seniory  vytvoříme 

lavičkostezky.
Budeme  jednat  s  lékař-

skou komorou, aby ve měs-
tě  byl  dostatek  zubařů 
a doktorů.
Budeme  jednat  s  kraj-

skou  nemocnicí  o  zřízení 
nonstop  lékárny  po  celý 
rok.
Připravíme  rekonstrukci 

Hotelu Centrum na bydlení 
zejména pro seniory a v hor-
ních patrech startovací byty 

pro rodiny s dětmi.
Vybudujeme  sportoviště 

pro seniory.
Bezpečnost

Chceme město bez heren, 
ubytoven  a  byznysu  s  chu-
dobou.
Budeme rozšiřovat kame-

rový systém.
Městská policie pořídí ra-

dar na piráty silnic.

Budeme oplocovat dětská 
hřiště.
Nulová  tolerance  bara-

bům a nepřizpůsobivým.
Vytvoříme  bezpečnost-

ní  centrum  pro  městskou 
policii.
Zrekonstruujeme  frý-

deckou  hasičskou  zbrojni-
ci.

Sport
Vybudujeme skatepark.
Vybudujeme  halu  pro 

florbal a míčové sporty.
Vybudujeme  volnočaso-

vý areál na ulici 28. října.
Vybudujeme  beachvolej-

balové  hřiště,  discgolfové 
hřiště, workoutová hřiště.
Budeme jednat s TJ Sle-

zan o budoucnosti atletic-
kého stadionu.
Budeme  jednat  s  kraj-

ským  úřadem  o  rekon-
strukci plaveckého bazénu.
Vybudujeme  sportoviš-

tě pro požární sport a pro-
fesionální hasiče.

Školství
Budeme  pokračovat 

v modernizaci  tříd  a  spe-
cializovaných učeben.
Vybudujeme  novou  tě-

locvičnu u 4. ZŠ a v Chle-
bovicích.
Chceme  vylepšit  záze-

mí u tělocvičny 6. ZŠ.
Životní prostředí

Chceme  být  připra-
veni  na  boj  se  suchem, 
proto  chceme  více  zeleně 
a méně betonu, pro zkva-
litnění veřejného prostoru 
instalovat pítka a mlžítka.
Rozšíříme  centrální 

hřbitov.
Zřídíme zvířecí hřbitov.
Vyhlásíme dotační pro-

gram  na  pořízení  hybrid-
ních automobilů. 
Umožníme  občanům 

města zřídit si vlastní mi-
nizahrádku.
Podpoříme vznik a pro-

voz kočičího útulku.
Odpady pro děti do 6 let 

zdarma.
Územní rozvoj, 

architektura, památky 
a volný čas

Budeme  postupně  revi-
talizovat sídliště ve městě.
Vybudujeme  bulvár  ze 

sídliště  Slezská  směrem 
k vlakovému nádraží.
Opravíme  prostranství 

před  Kulturním  domem 
Válcoven plechu.
Budeme  podporovat 

kulturní  památky  a  drob-
nou architekturu ve městě.
Budeme  jednat  s  Povo-

dím  Odry  o  vybudování 
slunicích ploch podél řeky 
Ostravice a na Olešné.
Budeme  usilovat  o  na-

bytí Faunaparku do majet-
ku města.
Budeme chtít zpřístupnit 

kryptu v bazilice veřejnosti.
Budeme  pokračovat 

v Memorandu o spolupráci 
se Slezanem.
Budeme  rozšiřovat  síť 

WiFi ve městě.
Budeme rozšiřovat Portál 

občana a budeme chtít zří-
dit chytrou aplikaci pro vět-
ší informovanost občanů.

Okrajové části
Osadní  výbory  budou 

mít  i  nadále  svůj  vlastní 
participativní  rozpočet, 
o kterém si rozhodují sami.

Kultura
Zachováme  podporu  tra-

dičním  kulturním  akcím 
a pestrou kulturní nabídku.
Budeme  zkvalitňovat 

městské  kulturní  prostory, 
městskou  knihovnu,  Mora-
via banku a Národní dům.
Necháme obyvatele měs-

ta  rozhodnout  v  referendu 
o výstavbě Nové scény Ná-
rodního domu od architekt-
ky  Evy  Jiřičné  a  o  osudu 
Kina Petra Bezruče.

Programové prohlášení Rady města Frýdek-Místek
pro volební období 2018–2022 (ČSSD, ANO, KDU-ČSL)

ROZHODNOU OBČANÉ: Radnice chce referendum o tom, zda bude realizován projekt rekonstrukce Kina Petra Bezruče nebo výstavby 
Nové scény Národního domu.

RIVIERA: Volnočasový areál.

BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM: V návaznosti na nové sídlo městské policie a pláno-
vaný bulvár ze sídliště Slezská na vlakové nádraží.
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15.00 DFS Ostravička
15.30 René Souček & spol.
16.45 Rozsvícení vánočního stromu
17.00 David Stypka & Bandjeez

16.00 Aleš Petržela
17.00 Los Pedros

15.00 Pohádka o Ježíškovi s Kaczi
16.00 Akuma
17.00 Acustic Irish 

16.00 HTK band 
17.00 Botanyk

16.00 Anna Chodura / Vítězka Talentu

17.00 Dolls In The Factory 

15.30 Mikulášská nadílka / Stará aréna Ostrava  
 
17.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR  

16.00 Sækədʒəwi ː ə  
17.00 Znouzectnost

16.00 Fred Madison  
17.00 Uni-corn

10.00 Kašpárek a ježibaba / Divadlo v batohu

11.00 Cimbálová muzika Gajdušek
15.00 Půjdem spolu do Betléma 
 / divadelní spolek Advent

16.00 Noemiracles 
17.00 Šajtar

10.00 Vánoční pohádka / Divadlo Křesadlo 

11.00 Cimbáltrio 
15.00 Catena Musica
16.00 Šuba Duba Band 
17.00 Stanley’s Dixie Street Band

16.00 Trochumoc 
17.00 Ajdontker  

16.00 Dětský pěvecký sbor Písnička a Notička / ZUŠ 
17.00 Jaroslav Pszczolka

16.00 Beskydský slavík   
18.00 Česko zpívá koledy  

16.00 Veronika Hadvičáková Sobčáková 
17.00 Silesian Dixie Band

16.00 Festival Souznění
17.00 Lucie Redlová & Garde

10.00 Vánoční pohádka / Divadlo Kejkle

11.00 SLPT Ostravica
15.00 Cimbálová muzika Kotci
16.00 Hrozen 
17.00 Cimbálová muzika Iršava

10.00 Bílá velryba / Stará aréna Ostrava

11.00 Cimbálová muzika Sli§ a 
15.00 DFS Ostravička
16.00 Beáta Bocek 
17.00 Nedivoč  

16.00 Kaczi  
17.00 Ptakustik   

16.00 tykráso   
17.00 FM band 

16.00 Světlo  
17.00 Slepí Křováci  

16.00 Čadi
17.00 Comar in the Cube

16.00 Café Industrial 
17.00 Downbelow

10.00 O kapříku Karlíkovi s myškou Klárkou 
 a veverkou Terkou / Divadýlko Ententýky 

11.00 Camerata 
15.00 Roman Petr
16.00 Stanley’s Dixie Street Band
17.00 René Souček

9.30 Betlémské světlo
10.00 Ondřej Klímek
11.00 Bublifunk

ADVENTNÍ DÍLNIČKY       JEŽÍŠKOVA POŠTA            

VLÁČEK ZDARMA 10.00–18.00        UKÁZKY PRÁCE KOVÁŘŮ 10.00–16.00

13.
Čt

14.
Pá

15.
So

16.
Ne

17.
Po

18.
Út

19.
St

20.
Čt

21.
Pá

22.
So

23.
Ne

1.
So

30.
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2.
Ne

3.
Po

4.
Út

5.
St

6.
Čt

7.
Pá

8.
So

9.
Ne

10.
Po

11.
Út

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

Adventní
městečko
Pá 30. 11.—Ne 23. 12.

Vánoční trhy | Zvířátka | Výtvarné dílničky | Betlém | Ježíškova pošta | Vláček

NÁMĚSTÍ SVOBODY

12.
St

Po 17. 12. — Ne 23. 12.

Po 3. 12. — Ne 9. 12.

Pá 30. 11. — Ne 2. 12.

Po 10. 12. — Ne 16. 12.
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I letošní Hornická 
desítka se zařadí mezi 
ty vydařené, i když 
počasí nebylo, hlavně 
pro děti, úplně ideál-
ní. Podle ohlasů se ale 
celkem vydařila, a tak 
velké poděkování patří 
všem sponzorům na čele 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek, i všem 
obětavým pořadatelům. 
Těm  vysekl  poklonu 

i  přímo  u  trati  před  star-
tem  hlavního  závodu 
na 10 kilometrů náměstek 
primátora  Pavel Machala: 
„Všem  organizátorům, 
a  Josefovi  Nejezchlebovi 
především,  patří  obrov-
ský  dík  za  tuto  skvělou 
akci,  kterou  se  letos  ještě 
podařilo  povýšit  mobilní 
tribunou a projekcí,  takže 
každý i z řad hobby běžců 
mohl mít oprávněný pocit, 
že je na opravdu „velkém“ 
závodě.“  Velká  –  to  Hor-

nická desítka  je – v závo-
dech  mládeže  startovalo 
918 dětí, což je s ohledem 
na  chladné,  sychravé  po-
časí neuvěřitelné! V Běhu 
pro zdraví se proběhlo 772 
běžců,  závod  na  10 km 
absolvovalo  736  běžců 
a závod mílařů 158 zájem-
ců.  Sečteno  a  podtrženo, 
celkem  startovalo  2584 
běžců. Ti slezanští si vedli 
skvěle, hlavně v závodech 
mládeže, které patřil úvod 
programu.  V  obrovské 
konkurenci  téměř  tisícov-
ky  běžců  mladí  místní 
závodníci  vybojovali  11 
vítězství,  8  druhých  a  8 
třetích  míst.  K  tomu  při-
dali  dalších  24  umístění 
v oceňované první šestce. 
Z  vítězství  se  mohli  ra-
dovat:  Karolína Adámko-
vá  (roč.  2013),  Michaela 
Münsterová  (2012),  Vác-
lav  Šodek  (2011),  Ondřej 
Mynarz  (2010),  Gabriela 

Přemysl Kubala, frý-
decko-místecký olym-
pionik a bývalý repre-
zentant v šestkovém 
i plážovém volejbale, 
který stále ještě aktivně 
hraje první ligu za Black 
Volley Beskydy, dostal 7. 
listopadu důvěru od Čes-
kého volejbalového svazu 
a posílí úsek beachvolej-
balu na pozici manažera 
reprezentace mládeže. 
Přemysl  Kubala,  který 

v  minulosti  obdržel  i  cenu 
Statutárního  města  Frý-
dek-Místek,  uspěl  ve  vý-
běrovém  řízení  a  bude  mít 
za úkol především určit kon-
cepci přípravy reprezentace 
mládeže  a  nominační  kri-
téria na  jednotlivé vrcholné 
akce.  Dále  se  má  aktivně 
podílet na samotné takticko-
-technické přípravě jednotli-
vých týmů společně s trené-
ry, hráči  a kluby. „Budu se 
podílet  na organizaci  testo-
vání,  zajišťování materiální 
podpory  pro  mládežnické 
reprezentanty  a  průběžném 

vyhodnocování  jejich  vý-
konnosti. V letošní beachvo-
lejbalové  sezóně,  kdy  jsem 
částečně  pomáhal  s  přípra-
vou  na  mistrovství  Evropy 
některým  juniorským  tý-
mům,  jsem  poznal  spoustu 
nadějných  hráčů,  vedených 
skvělými trenéry. Když bylo 
vyhlášeno  výběrové  řízení 
na  post  manažera  junior-
ských reprezentací, ani chví-
li jsem tak neváhal. Chci po-
moci  sportu,  díky  kterému 
jsem  měl  možnost  poznat 
atmosféru  olympijských 
her. Ta cesta na vrchol není 
vůbec  jednoduchá,  ale  roz-
hodně  stojí  za  to.  Myslím, 
že se český beach ubírá tím 
správným  směrem  a  skvě-
lé  výsledky  z  významných 
šampionátů to jen potvrzují. 
Rád předám nastupující ge-
neraci  své  zkušenosti  a  vě-
řím, že systematickou prací 
můžeme  vychovat  generaci 
hráčů,  která  naváže  na  vý-
sledky  současných  senior-
ských týmů,“ je přesvědčen 
Přemysl Kubala.   (pp)

První víkend v listo-
padu se gymnastika při 
ZŠ Jiřího z Poděbrad vy-
dala na 8. ročník Poháru 
města Příbrami. Na zá-
vod se z Frýdku vydalo 
bojovat o medaile 28 dětí 
se svými trenérkami.
V kategorii Junior I bylo 

přihlášeno 20 týmů z celé 
republiky.  Konkurence 
stoupla,  všechny  týmy 
skáčou  obtížnější  řady 
a dbají  i na krásné prove-
dení. Chlapci zahájili svůj 
závod  na  trampolíně,  kde 
si  zvýšili  oproti  přede-
šlým  závodům  obtížnost. 
Na akrobacii, kde byl opět 
ve společné řadě pád, jako 
na minulých závodech,  to 
kluky  nerozhodilo  a  bez-
chybně to dotáhli do kon-
ce,  ale  ta  nejkrásnější 
tečka  přišla  v  poslední 
disciplíně. Pódiová sklad-
ba, která dělala chlapcům 
vždy  problémy,  získala 
nejvyšší známku ze všech 

20 týmů. „Kluci mi vyra-
zili  dech.  Tak  krásně  od-
cvičenou pódiovou sklad-
bu  jsem  dlouho  neviděla. 
Vlastně  celý  závod  se mi 
moc  líbil,“  dodala  trenér-
ka  chlapců  Vendula  He-
nychová.  Chlapci  ve  své 
kategorii  mužů  vyloženě 
převálcovali tým z Příbra-
mi a získali zlato! 
Mladší dívky také zabo-

jovaly a získaly nádherné 
5. místo  v  konkurenci  18 
dívčích  týmů. Svůj  závod 
zahájily na akrobacii, kde 
příjemně  překvapily  tre-
nérku  Katku  Kohutovou. 
Odskákaly  řady  s  fliky 
a  salty  s  pěkným  prove-
dením  a  známka  se  dala 
porovnávat  s  vítěznými 
týmy.  Pódiová  skladba 
byla odcvičena hezky, ale 
dívky musí  dopilovat  po-
vinné  prvky.  Trampolínu 
dívky zacvičily bez zavá-
hání  i  přesto,  že  skákaly 
salta s obraty. „S výkonem 

holek  jsem  spokojena,“ 
dodala  trenérka.  Kdyby 
bylo všech 20 týmů vyhlá-
šeno společně, bez ohledu 
na pohlaví,  tak se chlapci 
umístili  ihned  pod  stupni 
vítězů s rozdílem tři a půl 
desetiny,  dívky  by  se  po-
sunuly na 6. místo. 
Starší  dívky  v  katego-

rii  Junior  II  zabodovaly 
na  pódiové  skladbě,  kde 
předvedly  zkušeně  ron-
dát-salto  a  další  prvky, 
jako  jsou  výdrže  silové, 
tak  i  balanční.  Zde  zís-
kaly  jednu  z  nejvyšších 
známek  v  konkurenci 
10  týmů.  Akrobacie  se 
dívkám  moc  nevyvedla, 
i  přes  zvýšení  obtížnosti 
to  na  vyrovnání  známky 
s týmy ve vedení nestači-
lo.  Trampolínu,  kde  stále 
drží  jednu  z  nejvyšších 
známek  na  obtížnosti, 
odskákaly  bez  pádu,  ale 
v saltech se našlo spoustu 
chyb. „Výkon holek na ak-
robacii  nebyl  nejlepší, 
vím, že  to zvládnou  lépe, 
ale  s  pódiovou  skladbou 
jsem nadmíru spokojena,“ 
dodala  trenérka  starších 
dívek  Petra  Tobiášová. 
Dívky  si  tak  odvezly  6. 
místo a doufají, že v Trut-
nově vybojují lepší výsle-
dek. Gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci školy 
i města.

10 KM: Start hlavního závodu.  Foto: Petr Pavelka

Hornická desítka – vrchol běžecké sezony pro všechny

Gymnasté vyrazili do Příbrami

Petrová (2009), Anna Vác-
lavíková  a  Jakub  Jányš 
(oba 2007), Anna Cagašo-
vá  a  Ondřej  Pavelek  (oba 
2004),  Lukáš  Vlk  (2003) 
a Eliška Kopcová v doros-
tenkách.

PŘEMYSL KUBALA: Olympionik z Frýdku-Místku 
povede reprezentaci.

Přemysl Kubala povede
mládež na „repre“ úrovni



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSport

V Polárce se neosla-
vovalo jen připomenu-
tí stoletého výročí, ale 
také vybojované body. 
Po třech prohrách Frý-
dek zabodoval s po-
sledním Ústím. Jenom 
během první třetiny 
vstřelili Slezané pět gólů. 
Skóre  pěkně  otevřel 

kapitán  Milan  Mikulík. 
S  Janem  Hladonikem 
a  Davidem  Kofroněm 
vymysleli  parádní  akci. 
Útočnici  dobře  věděli, 
kde  se  kdo  nachází,  do-
kázali  se  najít  a Mikulík 
bekhendem poslal kotouč 
do  sítě.  To  od  první  for-
mace nebylo vše a přidala 
i  druhý gól. Třetí  branka 
byla  krásně  jednoduchá, 
když Jiří Krisl viděl opo-
menutého Jonáše Peterka. 
Další,  kdo přidal gól, byl 
Adam  Raška.  Necelou 
půlminutu  před  koncem 
úvodní  třetiny  vstřelili 
domácí  ještě  jednu  bran-
ku,  jejím  autorem  se  stal 
Štěpán  Novotný,  který 
uspěl  střelou  z  prostoru 
mezi  kruhy.  Ústeckým 
hráčům  se  do  kabiny od-
cházelo velice těžce.

V  druhé  třetině  došlo 
na straně hostů ke střídá-
ní  brankářů  a  Dominika 
Groha vystřídal Jan Dlou-
hý. Druhých dvacet minut 
začalo  docela  poklidně 
oproti  úvodní  dvacetimi-
nutovce.  Jen  co  Dlouhý 
nastoupil  do  branky,  už 
si  připsal  asistenci.  Mar-
tin  Zdvořáček  předal 
puk  Milanu  Davídkovi, 
který  s  ním  prokličkoval 
mezi  frýdeckými  hráči. 
Od  pravého  kruhu  poslal 
dělovou  ránu,  která  ko-
lem  Lukáše  Danečka  jen 
prosvištěla.  Pět  minut 
před koncem třetiny došlo 
v bráně domácích ke stří-
dání kvůli  zranění Luká-
še Danečka. Místo  svého 
spoluhráče  tak  zbytek 
zápasu strážil Honza Hla-
váč.  V  závěrečné  třetině 
dal  zvučný  gól  Štěpán 
Novotný. Střela se odrazi-
la od horní tyčky.
Hned  následující  den 

domácí nastupovali v Po-
lárce  znovu  proti  mno-
hem  silnějším  Litoměři-
cím, ale zápřah ala NHL 
jim sedl a připsali si další 
výhru 4:2.

PROTI ÚSTÍ: Dva zápasy ve dvou dnech frýdecko-místečtí hokejisté zvládli. 
 Foto: Petr Pavelka

Dvojzápas „ala NHL“ hokejistům výsledkově vyšel
HC F-M – HC Slovan Ústí n. L. 6:2, HC F-M – Liberec 4:2

V listopadovém mo-
ravskoslezském derby 
hostil Frýdek-Místek 
Ostravu a domácí druž-
stvo předvedlo velkou 
bojovnost a v důležitém 
utkání plném emocí, jak 
už to v tomto klání bývá, 
zvítězilo.
V prvním setu měl zápas 

nejvyrovnanější  průběh. 
V  koncovce  ale  sokolky 
zabojovaly, ujaly se vedení 
23:19 a set vyhrály, i když 
nejtěsnějším  rozdílem. 
I v druhém setu se bojova-

lo  o  každý  míč.  Hostující 
volejbalistky v závěru ved-
ly 19:17. Ale sokolky díky 
sérii servisů Borovcové set 
otočily  a  vyhrály  25:20. 
Třetí  set  byl  v  režii  Frýd-
ku-Místku,  který  vedl  již 
21:13,  Ostrava  stahovala, 
ale  sokolky  dotáhly  zápas 
do vítězného konce.
„Skvělý  týmový  výkon, 

na zápas jsme se připravo-
valy  pečlivě  celý  minulý 
týden.  Výborně  zahrála 
Iva Šípová, která vyčapala 
a vyběhala neskutečné ba-

lóny. Tato výhra nás hodně 
těší.  Ale  makáme  dále,“ 
ujistila Daniela Pavelková, 
kapitánka domácích.
Hostující  trenér  Po-

mmer  přiznal,  že  domá-
cí  Ostravanky  přehrály 
na  příjmu  a  v  poli.  Zdálo 
se mu ale, že jeho svěřen-
kyně měly  rezervy  v  pří-
stupu a nasazení. 

Sestava:  Hadáčková, 
Šípová, Pavelková, Mitre-
ga, Šnellyová, Borovcová, 
Šprochová, libero Radivo-
jevičová.

Volejbalistky vyhrály derby
TJ Sokol F-M – TJ Ostrava 3:0 (23, 20, 20)

Ve dnech 27. října – 
1. listopadu se konalo 
již tradičně v Koutech 
nad Desnou Mistrovství 
Moravy a Slezska mlá-
deže v šachu. Na něm 
Beskydskou šachovou 
školu reprezentovalo 
rekordních 31 šachistů, 
kteří tam přitom jeli 
i s nemalými ambicemi. 
Ve hře totiž nebyly jen 

medaile,  které  jsou  vždy 
tím  nejviditelnějším 
úspěchem, ale šlo i o po-
stupová  místa  na  Mis-
trovství  České  republiky 
v  šachu.  Protože  postup 
patřil podle regulí soutě-
že i těm hráčům, kteří se 
umístí  v  dané  kategorii 
do osmého místa. 
Celkově tedy byla Bes-

kydská  šachová  škola 
velmi  úspěšná,  protože 
kromě  již  v  titulku  zmí-
něných  sedmi  cenných 
kovů (3x zlato, 1x stříbro 
a 3x bronz), a tedy sedmi 
postupujících na mistrov-
ství  republiky,  o  nichž 
bude  řeč  dále,  se  postup 

podařil  ještě  několika 
dalším  našim  zástupcům 
(Jonáš a Hynek Létalovi, 
Martin  Vašínek,  Ondřej 
Matusík a Ondřej Nytra).
Ale teď už k největším 

hvězdám:  V  nejmladší 
kategorii D10 vybojovala 
2.  místo  Viktorie  Buch-
tová  a  na  3.  místě  skon-
čila  Valérie  Bartečková. 
V  kategorii  H12  uhrál 
bronz Bartoloměj Buchta 
a  kategorii  D12  vyhrá-
la  Denisa  Bartečková. 
V  kategorii  H14  zvítězil 
Adam  Frank,  bronzo-
vý  byl  Lucian  Vantuch. 
A  v  nejstarší  kategorii 
H16  kraloval  Matyáš 
Paseka,  jehož  výkon  je 
třeba zvlášť vyzvednout, 
neboť  věkově  patří  stále 
ještě  do  kategorie  hráčů 
do 12 let. 
K  dosaženým  výsled-

kům  hráčům  upřímně 
gratulujeme  a  s  napětím 
budeme  očekávat,  jak  si 
povedou  na  mistrovství 
republiky. 

 Tomáš Adamec

BŠŠ získala sedm medailí

O víkendu 29.–30. září 
se na přehradě Olešné 
konaly závody pořádané 
kanoistickým oddílem 
TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek.
V  sobotu  se  běžel  3. 

ročník  Běžeckého  kano-
istického  půlmaratónu. 
Start  závodu  byl  na  lodě-
nici  rychlostní  kanoistiky 
a běželo se na vrchol kop-
ce  Ostružná.  V  kategorii 
profi se běží dvě kola. Trať 
měří  24 km.  Nejrychle-
ji  tuto  trať  zvládl  David 
Skoták,  který  tuto  trať 
zaběhl  za  1:47:16.  Tím 
překonal  traťový  rekord 
o  6:31.  Na  tuto  náročnou 
trať  si  troufly  i  dvě  ženy, 
Petra  Kubalová  a  Radka 
Buchlovská.

V  neděli  se  závodilo 
v Cayak Crossu.  Jedná se 
o  kontaktní  závod,  který 
se  jede  na  stabilních  lo-
dích určených na divokou 
vodu. Závodníci z frýdec-
kého oddílu nedali nikomu 
šanci a ve všech kategori-

ích  zvítězili.  V  kategorii 
dětí do patnácti let zvítězil 
Kristián Czerný před Vaš-
kem  Růžičkou  a  Beatou 
Pokludovou.  Všem,  kteří 
si o víkendu přišli na Oleš-
nou  zazávodit,  děkujeme. 
 Pořadatelé závodů 

Kanoistika spojená s během
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Tři čtvrtiny století 
od založení naší republiky, 
jejíž významné výročí si 
v těchto dnech připomí-
náme, prožila velká část 
seniorů. Městská organi-
zace spolku Senioři České 
republiky zvažovala, jak 
se aktivně podílet na osla-
vách. Snad před půl rokem 
vznikl nápad uspořádat 
výstavu, která by doku-
mentovala běžný život 
obyvatel v jednotlivých 
obdobích, jak běžel čas.
Vhodným  objektem,  do-

kumentujícím  sám  o  sobě 
dobu  od  dvacátých  let,  se 
stala bývalá spořitelna, poš-
ta,  později Moravia Banka. 
Po delší  době  chátrání byla 
konečně  zakoupena  měs-
tem.  Využití  prostor  této 
historické  budovy  pro  vý-
stavy  se  v  době  do  její  re-
konstrukce  ukázalo  dobrou 
volbou.
Vystavení  předmětů,  pí-

semných  i  fotografických 
dokumentů, prostě pokladů, 
které senioři z nostalgických 
důvodů uchovávají, byl urči-

tě dobrý a neobvyklý nápad.
Z počátku nás malý zájem 

vystavovatelů  nenaplňoval 
přílišným  optimismem.  To 
se  však  postupně  měnilo, 
přibývalo přátel, kteří přiná-
šeli zajímavé exponáty i ná-
pady. Podařilo se nám sesta-
vit expozici, dokumentující, 
jak žili naši předkové a  jak 
jsme  žili  my  po  dobu  his-
torie  republiky.  Připomněli 
jsme  si  své  dětství,  s  čím 
jsme si hráli, jak významné 
místo  v  životě  společnosti 
zaujímal  sport  a  sportovní 
organizace,  jak  se  vyvíjela 
móda,  předměty  běžně  po-
užívané  v  domácnostech, 
které  jsou  dnes  většinou 
jen  na  ozdobu.  Shromáž-
dili  jsme  vzácné  dobové 
dokumenty  významných 
společenských událostí i za-
jímavé  osobní  dokumenty. 
Pozornost  upoutávalo  ně-
kolik  desítek  dobových  fo-
tografií již zaniklých budov 
a změněných prostor z růz-
ných částí města.
Atraktivní  místo  a  pou-

tavé  téma  výstavy  nám 

zajistilo  hojnou  účast  již 
na  vernisáži  den  po  komu-
nálních volbách a pak i v je-
jím průběhu v následujícím 
týdnu.  Hudební  produkce 
dobových  šlágrů  uvedená 
na  vernisáži  swingovým 
orchestrem  dotvořila  ducha 
výstavy.  Nečekaný  úspěch 
nejlépe  dokumentují  zápi-
sy  v  návštěvní  knize:  „Je 
to  krásná  vzpomínka,  díky 
všem,  kteří  se  na  výstavě 
podíleli.“, „Nápad, výtvarné 
pojetí,  se  snoubí  se  vzpo-
mínkami…“,  „Bylo  to  vel-
mi  pěkné,  připomnělo  mi 
to,  jak se některé věci stále 
vrací do módy. Muselo vám 
to  dát  hodně  práce.  Moc 
se  nám  to  líbilo.“,  „Úžasná 
výstava  starých  věcí,  které 
vykouzlí  úsměv  na  tváři 
při  vzpomínce  na  mládí.“, 
„Staří  návštěvníci  si  za-
vzpomínají,  mladí  budou 
překvapeni skoro ze všeho.“. 
V  desítkách  dalších  zápisů 
se  opakují  superlativy  jako 
„nádherné,  milé,  překvapi-
vé, krásné, nápadité, příjem-
né, dojemné“. Nešetřili jimi  Zvyšováním kvality 

služeb se rozumí nejen 
průběžná práce na vnitř-
ních pravidlech sociální 
služby, ale zejména vzdě-
lávání, které vede k větší 
profesionalitě a prohlu-
bování znalostí a doved-
ností každého z nás. 
Školení  v  odborných  té-

matech,  která  mají  přímou 
souvislost  s  poskytováním 
služby klientům, napomůže 
k  lepší  orientaci  osobních 
asistentek  v  odborných  ob-
lastech  péče.  Tím  se  zvýší 
jejich  odborné  kompetence 
a  jistota v samostatné práci 
v terénu a sekundárně kvali-
ta péče, poskytovaná klien-
tům, bude garantovaná kva-
litou a odborností personálu. 
Letošní rok je u nás zamě-

řen na rozvoj supervize – pro 
ty, kteří ji už znají a chtějí vy-
užívat, i pro ty, kteří ještě ne-
měli možnost si ji vyzkoušet. 
Díky  práci  na  konkrétních 
situacích z praxe dopomáhá 
supervize pracovníkům od-
halit jejich silné i slabé strán-
ky a motivovat je k zaměření 
pozornosti  na  jejich  rozvoj. 
Zároveň  je  supervize  velmi 
účinný nástroj prevence pro-
ti  syndromu  vyhoření  pra-
covníků  díky  bezpečnému 
sdílení zkušeností, vzájemné 
podpoře a inspiraci.
Odborná  školení  jsou 

zaměřena hlavně prakticky 
na rozvoj dovedností v pří-

mé péči o klienta – poloho-
vání klientů, první pomoc, 
prevence  imobilizačního 
syndromu  nebo  úlevové 
pozice pro asistentky, pro-
tože přímá práce s klienty 
osobních  asistentů  bývá 
fyzicky  náročná.  Na  ško-
leních  spolupracujeme  se 
zkušenými lektory s praxí. 
Důležitou  oblastí  je  pa-

liativní  a  hospicová  péče, 
která  se  asistentů  v  terénu 
také  dotýká  –  jsou  třeba 
i  několik  let  součástí  rodi-
ny klienta a někdy jsou tím 
pádem  také  součástí  jeho 
pomalého odchodu ze živo-
ta a je důležité být na to ale-
spoň  trochu  připraven,  být 
v rodině oporou a také sám 
si umět ztrátu zpracovat.
Další  témata  školení  se 

zaměřují na konkrétní cílové 
skupiny – osoby s duševním 
onemocněním,  s  demencí, 
osoby  se  smyslovými  poru-
chami  nebo  například mož-
nosti  trénování  paměti  při 
přímé aktivizaci klientů. 
Možnost nabídnout klien-

tům  a  jejich  rodinám „něco 
navíc“ zaručuje také konku-
renceschopnost  organizace 
a  je  jedním  z  pozitivních 
důsledků vzdělávání zaměst-
nanců. Projekt „Vzděláváním 
a supervizí k rozvoji kultury 
učící se organizace“ je finan-
cován  z  rozpočtu  Morav-
skoslezského  kraje.  Podané 
ruce – osobní asistence

Senioři připomněli sto let republiky zajímavou výstavou

Když jsme hledali větu, 
která by vystihovala čin-
nost naší organizace Po-
dané ruce – osobní asis-
tence a přiblížila ji lidem, 
kteří osobní asistenci ne-
znají, „vyhrála“ to věta 
„Pro snadnější život“. 
146  osobních  asistentek 

a asistentů našim 352 klien-
tům odvedlo 125 294 klien-
tohodin (to jsou hodiny strá-
vené s klientem) služby, což 
v ne zcela korektním, ale vy-
povídajícím  přepočtu  dává 
přes 5 220 celých dnů služby. 
Z toho ve Frýdku-Místku to 
bylo  22  840  klientohodin. 
Za  těmito  čísly  se  skrývá 
práce  asistentů/tek  v  do-
mácnostech  klientů  nebo 
na místech, kde je to potřeba. 
Z ohlasů klientů a jejich blíz-
kých  vnímáme,  že  osobní 
asistence  je  velikým  příno-
sem  a  pomáhá  lidem,  kteří 
sami nezvládají z důvodu ne-
moci, postižení či věku péči 
o  svou  osobu.  Naše  služba 
pomáhá  zachovat  důstojný, 
aktivní  a  plnohodnotný  ži-
vot v pohodlí jejich domova 
a snaží se motivovat klienty 
k větší samostatnosti a sobě-
stačnosti, aby jejich život byl 
co  nejpodobnější  běžnému 
životu. Mezi našimi klienty 
jsou  děti,  mladí  lidé  i  se-

nioři.  Tato  služba  pomáhá 
i blízkým klientů, kteří mo-
hou  péči  přenechat  osobní 
asistentce a chodit do práce 
apod. Osobní asistent/tka po-
máhá s běžnými úkony, jako 
je hygiena, oblékání, přípra-
va a podání stravy, zajištění 
chodu domácnosti,  také do-
provodí  k  lékaři,  na  nákup, 
za  kulturou  či  jinými  akti-
vitami.  Dohlédne  na  užití 
léků, pitný  režim apod. Po-
třeby  každého  klienta  jsou 
jiné, proto u každého služba 
probíhá  individuálně  podle 
předem  dohodnutých  pod-
mínek.  Věříme,  že  slogan, 
který jsme vybrali, vystihuje 
toto vše a naše služba oprav-
du usnadňuje  lidem s posti-
žením i seniorům život.
Cena  za  službu  osobní 

asistence  je  hrazena  více-
zdrojově, finančně přispívají 
kraje, města a obce i nadace 
a  individuální  dárci.  Část 
ceny si hradí klient a je mož-

né k  tomu využít  příspěvek 
na péči. Za finanční podporu 
děkujeme také Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. 
V úterý 23. října organi-

zace Podané ruce – osobní 
asistence  slavnostně  pře-
vzala  v  autosalónu  Bono 
Auto  šest  nových  auto-
mobilů  z  projektu  ZKVA-
LITNĚNÍ  PÉČE  O  KLI-
ENTY  PODANÉ  RUCE 
–  OSOBNÍ  ASISTENCE, 
který  je  spolufinancován 
Evropskou unií, operačním 
programem IROP. „Osobní 
asistentky  i  sociální  pra-
covnice v terénu teď budou 
opravdu nepřehlédnutelné,“ 
uvedla mimo  jiné  ve  svém 
proslovu  ředitelka  Helena 
Fejkusová  a  poděkovala 
všem, kteří se na úspěšnosti 
projektu podíleli.
Více o nás i osobní asi-

stenci  najdete  na  webu 
www.podaneruce.eu. 

 Jana Marková

Osobní asistence usnadňuje život

Pracujeme na sobě

ani  odborníci  a  zasvěcení 
pamětníci.
Když  jsme  již  snad  „po-

sté“  slyšeli  od  návštěvníků 
„no  takových  věcí  mám 
doma…“, museli jsme je od-
kázat slibem, že až budeme 
podobnou  výstavu  pořádat 
ke  150.  výročí  republiky, 
jistě  na  ně  nezapomeneme. 
Snad na závěr citujme zápis 
paní  redaktorky  Kubicové 
z  Českého  rozhlasu  Ostra-
va, která natočila z výstavy 

milou reportáž: „Výstava  je 
nádherná,  ráda  se  ponořím 
do minulosti a představím si, 
jak žili moji předkové. Také 
díky  za  zasvěcený  výklad. 
Držím  palce  všem  milým 
seniorům z Frýdku-Místku, 
ať rádi dělají podobné akce.“
Také  my,  organizátoři, 

děkujeme  všem  vystavova-
telům a návštěvníkům.

 Anna Sumcová, 
Dalibor Kališ, Městská 
organizace Senioři ČR
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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 (kan-
celář)
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 pozemku p.č. 
1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
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)
stavba č.p. 647 na pozemku p. č. 1543 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1543) – 
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
stavba č.p. 646 na pozemku p.č. 1542 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1542) –
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (so-
ciální zařízení)

stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná 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 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
stavba č.p. 1345 na pozemku p.č. 3570 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3570) – 
ul. Míru (komunitní centrum)
nebytový prostor o výměře 15,2 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 20 m2, I. NP (herna)
nebytový prostor o výměře 22,8 m2, I. NP (herna 
se šatním koutem)
nebytový prostor o výměře 8,3 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 3,8 m2, I. NP (předsíň-
ka WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  27,14  m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  17,55  m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kance-
lář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kan-
celář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
Detailní nabídka místností 003–332 na webu měs-
ta.
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o  celkové výměře 14,5 m2,  I. 
NP, (suterén)
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)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, su-
terén (dílna)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. 
NP
podzemní  stavba  se  samostatným  účelovým  ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (prodej-
na).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

V souladu s „Pravidly 
pro udělování Cen statu-
tárního města Frýdku-
-Místku“, které schváli-
lo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 6. 
zasedání 7. 9. 2015, vyzývá 
odbor kancelář primátora 
k podání návrhů na oceně-
ní osobnosti našeho města, 
které by si podle názoru 
navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2018.
Cena  statutárního měs-

ta  Frýdku-Místku  za  rok 
2018 bude slavnostně udě-
lena v průběhu  roku 2019 
v  souladu  se  schválenými 
pravidly  pro  udělení  této 
ceny (najdete  je na našich 
stránkách  www.fryde-
kmistek.cz).
O udělení Ceny statutár-

ního města Frýdku-Místku 
za  rok  2018  rozhodne  za-
stupitelstvo města na zase-
dání v roce 2019.

Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:

a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a archi-
tektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů
Předkládat  návrhy 

na udělení ceny města mo-
hou  pouze  občané  města, 
a  to  písemně  prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu 
města Frýdku-Místku, nej-
později do 31. 12. 2018.
Návrh  musí  obsahovat 

jméno, příjmení  a bydliště 
nominovaného  a  odůvod-
nění  nominace.  Navrho-
vatel dále uvede své jméno 
a příjmení, adresu bydliště 
a návrh podepíše.
Návrhy  eviduje  a  zpra-

covává  paní  Jana  Sva-
činková,  odbor  kance-
lář  primátora  (kontakt: 
558  609  113,  svacinkova. 
.jana@frydekmistek.cz).

Rekola ke stromům nepatří
Odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu 

města žádá uživatele růžových rekol, aby nepřivazo-
vali kola ke stromům, neboť je to absolutně nevhodné. 
Dochází k oděrkám na kůře, vniku spor hub a bu-

doucímu problému – hnilobám, které vedou za něko-
lik let k padání větví nebo i celých stromů.

 odbor životního prostředí a zemědělství

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na prodej vozidla

Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, 
STK 23. 5. 2019, 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.

Výzva k podávání návrhů
na udělení „Ceny města“
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Spolupráce ZUŠ Frý-
dek-Místek a Musiikkio-
pisto Mikkeli – hudební 
školy z východofinského 
města Mikkeli letos opět 
pokračovala. Během 
mnohaletých kontaktů 
se studenti a učitelé obou 
škol setkali již několi-
krát při koncertech jak 
v Mikkeli, tak u nás. 
Jedenáctidenní  cesta 

začala  celodenním  přejez-
duem Polska a pak jsme jeli 
přes Litvu do lotyšské Rigy. 
Tam  jsme  měli  v  míst-
ní  škole  Rīgas  Mūzikas 
internātvidusskola  kon-
cert.  Po  koncertě  a  obědě 
nám paní  ředitelka Vesma 
Grugule zařídila prohlídku 
historického centra Rigy.
V  sobotu  jsme  z  Rigy 

vyjeli brzy ráno a směřovali 
do hlavního města Estonska 
Tallinnu. Zde jsme ve spolu-
práci s velvyslanectvím ČR 
v  Tallinnu  uspořádali  kon-
cert v Open air muzeu, což 
byl  jakýsi  skanzen u moře, 
kde  se  nacházela  řada  dře-
věných  staveb  z  minulých 
století.  Po koncertě  jsme  si 
opět krátce prošli historické 
centrum Tallinnu a spěchali 
jsme do hotelu.
V neděli ráno jsme již od-

jeli do přístavu a i s autobu-
sem jsme se nalodili na tra-
jekt  Star,  který  nás  převezl 
přes Finský  záliv  do Helsi-
nek.  Z  Helsinek  jsme  již 
zamířili  do  našeho  cíle  – 
Mikkeli.  Cestou  jsme  ještě 

udělali  malou  přestávku 
pod  skokanskými  můstky 
ve  známém  zimním  spor-
tovním středisku v Lahti.
V  hudební  škole  nás  již 

čekal  iniciátor  naší  mno-
haleté  spolupráce  pan  Olli 
Helske  a  také  rodiče  míst-
ních  studentů,  kteří  si  naše 
studenty  rozebrali  na  čtyř-
denní  ubytování.  Pondělí 
jsme  strávili  v  Mikkeli, 
prošli  jsme  si město  a  také 
jsme si trochu zahráli na hu-
dební  nástroje,  abychom  se 
připravili na další koncerty. 
Ten  hlavní  koncert  nás  če-
kal v koncertním sále míst-
ní  hudební  školy.  Všechny 
naše  soubory  i  sólistky  se 
ukázaly  skutečně  v  nejlep-
ším  světle  a  nakonec  jsme 
sklidili zasloužené ovace.
Ve  středu  ráno  jsme  od-

jeli do Mäntyharju, malého 
města asi 50 km od Mikkeli, 
kde má škola pobočku. Tam 
jsme měli dopoledne koncert 
pro místní žáky a po obědě 
jsme  zde  navštívili  zajíma-
vé  muzeum  automobilů. 
Odpoledne nás  naši přátelé  
pozvali  na  projížďku  lodí 
po  největším finském  jeze-
ře Saimaa. Ve čtvrtek jsme 
odjeli  do  Helsinek  na  vel-
vyslanectví ČR. Naše  cim-
bálová  muzika  Trnka  zde 
hrála  na  slavnostní  recepci 
k  výročí  100  let  vzniku 
Československa. Byl to pro 
nás skutečně velký zážitek, 
zúčastnilo se cca 150 diplo-
matů z  různých zemí světa 

a  naše  muzika  sklidila  za-
sloužený obdiv.
Pátek  jsme  si  již  nechali 

na prohlídku Helsinek. Na-
vštívili jsme Senátní náměs-
tí, Dóm, památník hudební-
ho skladatele Jeana Sibelia, 
který má pro Finy význam 
asi  jako  pro  nás  Bedřich 
Smetana.  Odpoledne  jsme 
se  opět  nalodili  na  trajekt 
a odjeli do Tallinnu.
V  sobotu  odpoledne 

jsme  dorazili  do  Vilniusu 
a  v  neděli  jsme  se  již  vy-
dali  na  celodenní  přejezd 
Polska a večer  jsme přijeli 
před naši školu, kde nás již 
očekávali naši blízcí.

Zájezdu se zúčastnili: 
Kytarové  kvarteto  –  (Vin-
cent Duroška, Vojtěch Dra-
hotuský, Ondřej Kruťa, Jan 
Kruťa),  Akordeonové  trio 
(Anna  Palicová,  Andrea 
Austová,  Adriana  Šochová 
–  Anna  Palicová  nakonec 
nemohla odjet,  takže v  triu 
hrál  p.  uč.  Vít  Pavlíček). 
Dále  se  zúčastnila  violon-
cellistka Marianna Fucima-
nová  a  cimbálová  muzika 
Trnka  (Vojtěch  Ocelka, 
František  Odlevák,  Ste-
phanie  Staškivová,  Simona 
Pustková, Matouš Konopáč, 
Dana Rokyta, Petra Šmído-
vá, Štěpán Slováček, Eliška 
Verlíková, Filip Krpec).

Pedagogický doprovod 
tvořili:  Ladislav  Muroň, 
Věra  Fojtíková,  Přemysl 
Verlík, Vít Pavlíček, Rena-
ta Lipka a Tomáš Vávra.

Koncertní zájezd základní umělecké školy do Finska

Ve čtvrtek 18. října se 
sešla nejlepší družstva 
ZŠ a SŠ v Hradci Krá-
lové na Republikovém fi-
nále v přespolním běhu. 
Přes 350 účastníků, 15 
družstev v každé kate-
gorii, mezi nimiž nechy-
běly silné týmy tvořené 
lyžaři, triatlonisty, běž-
kaři, orientačními běž-
ci. Za Moravskoslezský 
kraj postoupily tři týmy 
z Opavy a ve starších žá-
cích starší žáci ze ZŠ Pi-
onýrů 400.
Kluci  z  „Šestky“  byli 

na  závod  dobře  naladěni, 
nažhaveni  a  rozhodnu-
ti  poprat  se  o  co  nejlepší 
umístění.  Vždyť  krajské 
kolo  v  Krnově  vyhráli 
naprosto  nevídaným  způ-
sobem  –  obsadili  první 
čtyři místa  v  soutěži  jed-
notlivců.

Na republice byl pro ně 
připraven  okruh  dlouhý 
1650 m,  který  museli  ab-
solvovat dvakrát. Kluci se 
od  startu  drželi  v  chumlu 
soupeřů  ve  střední  části. 
Prašná,  písečná  a  rovi-
natá  trasa  jim  tentokráte 
moc  nesedla,  navíc  úzké 
cestičky  nebyly  vhodné 
k  předbíhání.  Po  náběhu 
do  druhého  kola  však  za-
čali  postupně  předbíhat 
soupeře a lepšili své umís-
tění. Nejlepší  z 85 závod-
níků  doběhl  Ondra  Pave-
lek  na  krásném  8.  místě, 
Ondra Kotásek byl třicátý 
a  Štěpán  Surma  třicátý 
šestý.  Závod  se  zdravotní 
indispozicí  absolvovali 
Vojta Duda  a Vojta Pave-
lek.
V roce 2018 jde již o tře-

tí  účast  a  skvělou  repre-
zentaci žáků ze ZŠ Pioný-

rů  v  republikovém  finále 
základních  škol  –  po  ví-
tězství v házené a šachu je 
9.  místo  naprosto  úžasné. 
Všem  klukům  velice  dě-
kujeme  za  skvělou  repre-
zentaci školy a také města.

PŘESPOLŇÁK: Řada 
nahoře – V. a O. Pavelkovi, 
Š. Surma, dole O. Kotásek, 
V. Duda, K. Matalířová.

Skvělý úspěch žáků Šestky

Žáci i učitelé ZŠ Ko-
menského si důležité oka-
mžiky našich dějin připo-
mněli v pátek 26. října při 
projektovém dnu, kdy děti 
1. a 2. stupně zúročily své 
více než čtyřtýdenní pří-
pravy vytvořením infor-
mačních tabulí, jež jsou 
umístěny na chodbách. 
Témat  učitelé  dějepisu 

a  občanské  výchovy  vy-
brali  pro  žáky  mnoho  – 
od  významných  osobností 
naší  minulosti  až  po  mil-
níky  naší  historie,  včetně 
často  zmiňovaných  „os-
mičkových“ výročí.
Děti  mohly  věnovat  do-

statek času sběru materiálu, 
výběru informací z publika-
cí i hledání na internetu, vý-
tvarnému zpracování témat. 
Pracovaly  ve  skupinách, 
samy si práci organizovaly, 
vybíraly, které z donesených 
textů  a  obrázků  využijí. 
Většinou si daly velmi zále-
žet, aby jejich práce obstály 
v konkurenci ostatních. Děti 
jsou  zvyklé  zpracovávat 
ve  škole  různá  témata,  ale 
v  takovém rozsahu  to  i pro 
ně bylo nové a náročné.
V rámci oslav výročí vi-

děly repliku legionářského 
vlaku na nádraží ve Frýd-
ku,  která  byla  doplněna 
výkladem  o  legionářích. 
Vlak zaujal i menší děti.
Z psaní, stříhání a lepení 

je  vytrhla  dopolední  slav-
nostní  chvíle.  Žáci  1.  i  2. 
stupně se shromáždili na po-
zemku školy, aby se zúčast-

nili vysazení lipky na počest 
100. výročí založení Česko-
slovenské  republiky,  k  jejíž 
tradici se hlásíme. 
Všechny  děti  1.  stupně 

si vyrobily drobnou ozdo-
bu  na  počest  tohoto  slav-
ného  dne.  S  listem  lípy 
a trikolorou pak vyšly ven 
přihlížet  vysazení  našeho 
národního stromu.
Děti  ze  školního  sboru 

a žáci z folklorního souboru 
Ostravička v úvodu zazpíva-
li Masarykovu oblíbenou pí-
seň „Ach synku“, většina se 
ke zpěvu spontánně připoji-
la. Po úvodním slovu Šárky 
Nahodilové přečetla krátkou 
úvahu  žákyně  L.  Fizerová, 
aby  se  děti  alespoň  něco 
málo dozvěděly o významu 
a symbolice lípy v naší his-
torii. Děvčata ze 4. A zareci-
tovala báseň o lípě a žákyně 
5. třídy přidala píseň. Vede-
ní školy a zástupce žáků pak 
symbolicky  přihodili  hlínu 
ke  kořenům  lipky  ozdobe-
né  trikolorou.  Závěrečným 
zpěvem  jsme  se  pak  spolu 
s několika hosty ze soused-
ního  domova  seniorů  roz-
loučili  s  novým  stromkem 
a všichni si přejeme, aby se 
mu dobře dařilo. K slavnost-
ní atmosféře přispělo i zuba-
té podzimní slunce.
Za přípravu místa a výběr 

stromku děkujeme J. Viche-
rovi z odboru životního pro-
středí  Magistrátu  Frýdek-
-Místek  a  Nadě  Švrčinové 
z technických služeb města. 
 J. Hradilová

Projektový den ke 100. výročí 
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Již třetím rokem je 
realizován na Frýdecko-
-Místecku projekt, kte-
rý si klade za cíl přispět 
k rozvoji regionálního 
vzdělávání, výchovy 
a souvisejících oblastí. 
Tento projekt (tzv. Míst-
ní akční plán Frýdek-
-Místek I a II) je součástí 
celostátní akce Minister-
stva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, která 
je spolufinancována ze 
zdrojů Evropské unie. 
Na Frýdecko-Místecku 
jej garantuje MAS Pobe-
skydí, jejímiž partnery 
jsou Statutární město 
Frýdek-Místek a MAS 
Slezská brána.
Tento  projekt  je  unikát-

ní  hned  ve  dvou  směrech. 
Zaprvé – snad nikdy v po-
dobném  rozsahu  nebyla 
pravomoc  a  zodpovědnost 
za  plánování  a  realiza-
ci  naplánovaných  aktivit 
ve  školství  a  v  souvisejí-
cích  oblastech  svěřena  re-

gionálním  aktérům,  kteří 
lépe  než  kdokoli  jiný  ví, 
co  je  potřeba  zlepšit  a  co 
je  pro  to  potřeba  udělat. 
A nejde pouze o plány, ale 
rovněž  o  zdroje,  jejichž 
prostřednictvím  jsou  tyto 
plány  uváděny  do  života. 
Tyto zdroje nejsou (a nikdy 
nebudou) tak závratné, aby 
vyřešily  vše,  co  je  potře-
ba  vyřešit,  ale  dost  velké, 
aby  se  ukázalo,  jestli  jsou 
regionální  aktéři  schopni 
přicházet s novými řešení-
mi  problémů,  na  něž  byly 
dosavadní přístupy krátké.
Zadruhé  –  regionální 

aktéři  jsou  prostřednic-
tvím projektu podněcováni 
ke spolupráci, prostřednic-
tvím  které  by  mohli  spo-
lečně  vyřešit  to,  co  silami 
každého  z  nich  jednotlivě 
vyřešit  nelze  (viz  Svato-
plukovy  pruty  nebo  pří-
běh  báby  s  dědkem,  kteří 
teprve  společně  s  domácí 
havětí,  včetně  škůdců, 
vyzráli  na  velikou  řepu). 

Do projektu  realizovaného 
na Frýdecko-Místecku jsou 
v  současnosti  zapojeny 
desítky škol a  jejich zřizo-
vatelů a dalších organizací 
působících  ve  vzdělávání, 
výchově  a  v  souvisejících 
oblastech.  Zapojeno  je 
i  Statutární město Frýdek-
-Místek  a  téměř  všechny 
zde působící školy a s pro-
jektem  na  některých  jeho 
aktivitách  spolupracují 
i  další  organizace  z  Frýd-
ku-Místku a jeho okolí.
Prostřednictvím  pro-

jektu  se  regionální  aktéři 
schází, aby společně pláno-
vali  a  následně  realizovali 
opatření na  zlepšení  situa-
ce ve vzdělávání a výchově 
a v souvisejících oblastech. 
Jedná se především o drob-
né neinvestiční akce, neboť 
je  třeba ověřit,  jestli  sázka 
na  místní  aktéry  a  jejich 
spolupráci byla z minister-
ské strany správnou volbou. 
Projekt  například  podpo-
ruje  vzdělávání  pedagogů 
a vzájemnou výměnu jejich 
zkušeností  v  oblastech, 
o  které  mají  tito  pedago-
gové  zájem,  programy 
vzdělávání a výchovy, kte-
ré  jsou  nejen  poučné,  ale 
také zábavné a šité na míru 
místním  potřebám  a  zvy-
kům.  Realizovány  jsou 
soutěže a přehlídky dětské 
zájmové  činnosti,  pořizují 
se  studijní materiály  a po-
můcky  atd.  Možností  je 
spousta,  záleží  na  fantazii 

Počátkem listopadu 
navštívil děti MŠ J. Trn-
ky poručík Jirka, který 
slouží u průzkumné-
ho praporu výsadkářů 
a pracoval na několika 
zahraničních misích.
Představil  dětem  nároč-

nou  práci  vojáků  u  jeho 
praporu, seznámil  je s vý-
bavou,  kterou  používají 
při  průzkumech,  s  unifor-
mou  s  červeným  baretem 
a ochrannými prvky. 

Děti si vyzkoušely mas-
kovací  oděv,  který  doko-
nale  splynul  s  okolní  pří-
rodou,  sluchátka,  kterými 
byly  slyšet  zvuky,  které 
uchem  sotva  uslyšíme 
a které rozlišují například 
psi,  dalekohled,  kterým 
vojáci  sledují  možné  ne-
bezpečí.
A  jak  vojáci  na  svých 

průzkumných  cestách 
spí? I to si mohly děti pro-
hlédnout  a  ti  odvážnější 

vyzkoušet ve stanu (noře), 
který byl ukrytý na zahra-
dě  a  svou  barvou  splýval 
s okolím.
A aby se děti opravdu cí-

tily  jako  vojáci-průzkum-
níci, namaloval jim poručík 
Jirka obličeje maskovacími 
barvami a celý zbytek dne 
si hrály na vojáky a sdílely 
si  své zážitky ze zajímavě 
prožitého dopoledne. 

 MŠ Anenská, 
odlouč. prac. J. Trnky

Frýdecko-místecké školy a školky realizují společné aktivity

místních  organizací  a  jed-
notlivců, s čím přijdou.
Projekt  je  unikátní  ješ-

tě v  jednom ohledu, který 
souvisí s předchozími. Pří-
ležitost k zapojení  je dána 
každému, kdo o to má zá-
jem.  Kdokoli  (tedy  i  vy!) 
s nápadem a ochotou něco 
podniknout ve vzdělávání, 
výchově  nebo  souvisejí-
cích  oblastech  se  může 
podílet  na  plánování  nebo 
získat podporu na realizaci 

vlastních nápadů. Zapojení 
škol  a  jejich  zřizovatelů 
považujeme  za  samozřej-
most. Zapojení všech ostat-
ních za příležitost, která je 
nám dána  nyní  –  a  už  ni-
kdy být  nemusí,  pokud  se 
ministerská sázka na míst-
ní aktéry a jejich spoluprá-
ci mine účinkem.
 David W. Novák, hlavní 
koordinátor a facilitátor 
MAPu, MAS Pobeskydí, 

novak@pobeskydi.cz

V rámci oslav 100 
let naší republiky se 
starší děti z MŠ Anen-
ská zúčastnily exkurze 
ve skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm. 
Po příjezdu na ně čeka-

la milá průvodkyně, která 
děti  nejprve  provedla  vý-
stavou  hraček  našich  ba-
biček a prababiček, a poté 

si  děti  mohly  v  krásné 
roubence  vyrobit  ovečku 
z  pravé  vlny.  Následova-
la  prohlídka  dřevěného 
městečka,  kde  se  děti  do-
zvěděly, jak lidé žili, byd-
leli a hospodařili před více 
než sto lety. Podzimní po-
časí nám přálo a celý výlet 
se náramně vydařil. 

 Jana Maříková

Návštěva ve skanzenu
Setkání dětí s vojákem Jirkou
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Toman
ČR | historický | 12+ | česky | 145 min. 
| 130 Kč
středa 28. 11. v 17.00, KD Lískovec

Sherlock Koumes
USA / VB | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 50 Kč
středa 28. 11. v 19.00, KD Lískovec

Dámský klub
USA | komedie | 12+ | titulky | 103 min. 
| 60 Kč

pátek 30. 11. v 17.00
Čertí brko

ČR / SR | pohádka | přístupný | česky | 
99 min. | 130 / 110 Kč

pátek 30. 11. v 19.00
Vdovy

USA / VB | krimi | 12+ | titulky | 129 
min. | 130 Kč

VÝSTAVY
5. – 30. 11.

Jakub Frey: Snow Fest
Výstava  fotografií  Jakuba  Freye  při 
příležitosti  filmového  festivalu  Snow 
Film Fest.

16. 11. v 17.00, Frýdek
O věcech mezi nebem a zemí 

– beseda s astrologem 
Milanem Gelnarem
22. 11. v 16.30, Místek

Přednáška Gabriely Pelikánové – 
Ferdiš Duša – muž s beraní hlavou

22. 11. v 18.00, Frýdek
Čaj o šesté – Vzpomínka 

na Michala Tučného – hudební 
pořad Aleše Nitry
27. 11. v 17.30, Místek

Přednáška PhDr. Pavla Carbola, 
PhD. – Okolnosti vzniku Českoslo-

venska
29. 11. v 16.30, Místek

Přednáška Marka Zágory 
– Červená a modrá – barvy 

nejen lásky a nebe

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

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:

aktivitou  již  od  dětství,  kdy  pomalo-
vala většinu  literatury, která  se  jí do-
stala do rukou, a pár bílých zdí v bytě. 
Na vysoké škole byla její hlavní umě-
leckou profilací  kresba  a  grafika,  za-
bývala  se  hlavně  ilustrováním  knih. 
Po  absolvování  Ostravské  univerzity 
plynule přešla k malbě. Vždy ji lákala 
práce s plátnem a barvami, ale nikdy 
k tomu neměla prostor. V současnosti 
je její velkou zálibou kurátorování vý-
stav v Klubu Atlantik. Vystaveny jsou 
autorčiny malby.

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
PÁ 30. 11., náměstí Svobody

Rozsvěcování vánočního stromu
15.00 Ostravička
15.30 René Souček & spol.
16.45 Rozsvícení vánočního stromu
17.00 David Stypka & Bandjeez

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
ÚT 20. 11. v 19.00

Hrobník 
Stará aréna Ostrava

př. sk. Ostrava v černém
Jeho život je ohraničený hřbitovní zdí. 
Nikdy  neopustil  svůj  rodný  hřbitov, 
své  království,  které  zdědil  po  svém 
otci  a  otci  jeho  otce.  V  šesti  letech 
vykopal  svůj  první  hrob  pro mrtvou 
kočku a tehdy se z něho stal muž. Muž 
zodpovědný,  trpělivý,  obětavý  a  váž-
ný.  Smířený  s  osudem  celoživotního 
služebníka s mozolem na palci. Smí-
řený? Tak proč  tedy pozval  tu dívku 
do svého domu, do domu svého otce 
a jeho děda? Muselo mu být jasné, že 
jednou přijde ta chvíle. Chvíle, kdy ho 
dívka donutí, aby opustil bezpečí hřbi-
tovních zdí. 

SO 24. 11. 19.00 
Variation of statics

Těatr Plastičeskij, Moskva
mimo předplatné / vstupné 200 Kč

Moskevské mužské 
pohybové divadlo

Soubor ruského mužského pohybové-
ho divadla předvádí v inscenaci akro-
batické prvky i plavné figury. V cho-
reografii souboru se snoubí svobodný 
pohyb, hledání sebe sama i střet s jinou 
lidskou osobností. Statika je v předsta-
vení  pojímána  jako  variace  vnitřních 
prožitků,  vášní,  stavů  a  jako  lidská 
cesta k vnitřní harmonii a vyváženosti.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 18. 11. v 15.00 

Princezna a loupežníci 
Divadlo Silesia

Veselá pohádka s písničkami. 
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

NE 25. 11. v 15.00
Pekelná pohádka
Divadýlko Mrak

Peklo  sleduje  hříchy  světa,  a  protože 
je  nedočkavé,  jednou  se  malí  čertíci 
unáhlí  a  dojdou  na  svět  pro  pekaře 
Vojtu  Rohlíčka.  Pytel  jeho  hříchů 
však  ještě  není  naplněn.  Peklo  tedy 
vyšle  na  svět  čertici  Luciendu,  která 
má  za  úkol  pošťuchovat  pekaře  tak, 
aby zaklel. Jeho dobrácká povaha a cit 

čertici uchlácholí a ta přestane škodit. 
To by však nebylo peklo, aby si nechalo 
něco takového líbit. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč.

KINO
čtvrtek 15. 11., pátek 16. 11.,

úterý 27. 11. v 16.30
neděle 18. 11. v 19.00
Fantastická zvířata: 

Grindelwaldovy zločiny
VB / USA | fantasy | 12+ | dabing | 134 
min. | 130 Kč

pátek 16. 11. v 19.00
Bohemian Rhapsody

VB / USA | životopisný | 12+ | titulky | 
134 min. | 130 Kč

neděle 18. 11. v 10.00
Úžasňákovi 2

USA | animovaný | přístupný | dabing | 
118 min. | 80 / 60 Kč

neděle 18. 11. v 17.00
neděle 25. 11. v 10.00

Grinch
USA | animovaný | přístupný | dabing | 
86 min. | 130 / 110 Kč

pondělí 19. 11. v 16.30
Bohemian Rhapsody

VB / USA | životopisný | 12+ | titulky | 
134 min. | 130 Kč

pondělí 19. 11. v 19.00
Na Chesilské pláži

VB  |  romantický  | 15+  |  titulky  | 110 
min. | 120 / 100 Kč

středa 21. 11. v 10.00
Studená válka

PL / FR / VB | drama | 12+ | titulky | 89 
min. | 60 Kč

pátek 23. 11. v 17.00
Pat a Mat: Zimní radovánky

ČR | animovaný | přístupný | česky | 60 
min. | 120 / 100 Kč

pátek 23. 11. v 18.30
Mladí zabijáci

USA | thriller | 15+ | titulky | 103 min. 
| 130 Kč

pátek 23. 11. ve 20.30
Creed II

USA | sportovní | 12+ | titulky | 130 Kč
neděle 25. 11. v 17.00

Pat a Mat: Zimní radovánky
ČR | animovaný | přístupný | česky | 60 
min. | 120 / 100 Kč

neděle 25. 11. v 19.00
Bohemian Rhapsody

VB / USA | životopisný | 12+ | titulky | 
134 min. | 130 Kč

pondělí 26. 11. v 17.00
Studentský FK | Spalovač mrtvol

ČSR | psychologický | 12+ | česky | 96 
min. | 90 / 70 Kč

pondělí 26. 11. v 19.00
Tina a Vore

SWE / DK | fantasy | 15+ | titulky | 108 
min. | 120 / 100 Kč

úterý 27. 11. v 19.00 
Tvář

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

středa 28. 11. v 10.00
Po čem muži touží

ČR | komedie | 15+ | česky | 95 min. | 
60 Kč

středa 28. 11. v 17.00
Cirkus Rwanda

ČR / SR | dokument | přístupný | česky 
/ titulky | 80 min. | 120 Kč

středa 28. 11. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
PÁ 16. 11. v 19.00, Národní dům

Ivo Kahánek 
& Janáčkovo kvarteto: 
Koncert ke 100. výročí 
založení republiky

př. sk. Kruh přátel hudby 
Rok 2018 se nese v duchu významného 
výročí naší republiky. Ve výjimečném 
programu věnovaném  tomuto  jubileu 
zazní v podání předního klavíristy Ivo 
Kahánka  a  Janáčkova  kvarteta  díla 
předních  českých  skladatelů  Suka, 
Dvořáka, Janáčka či frýdecko-místec-
kého rodáka Evžena Zámečníka. 

PO 19. 11. v 18.30, Café Inn
Jan Kavka Trio: Past stories tour
mimo předplatné / vstupné 120 Kč

Jazzové  klavírní  trio  představí  své 
debutové album. Zazní i originální in-
terpretace jazzových standardů a zná-
mých popových skladeb. Účinkují: Jan 
Kavka – piano, Marek Dufek – basky-
tara, kontrabas, Adam Sikora – bicí

PÁ 23. 11. v 19.00, 
kostel sv. Jana a Pavla

Spirituál kvintet
mimo předplatné / vstupné 320 Kč / 

100 Kč 
př. sk. Chrámové koncerty

Repertoár nejstarší a nejznámější čes-
ké folkové skupiny je nebývale široký, 
od moravských  lidových  písní,  rene-
sančních,  pražských,  irských  a  skot-
ských balad až ke gospelům a spiritu-
álům. 
ÚT 27. 11. v 19.00, Národní dům

The Plastic People of the Universe
mimo předplatné / vstupné 200 Kč 
v předprodeji / 250 Kč na místě

Legendární skupina The Plastic People 
of the Universe je významný předsta-
vitel  československé  undergroundové 
hudební scény. Letos skupina oslaví 50 
let od svého založení. Na koncertech, 
na které k této příležitosti kapela vyrá-
ží, zazní klasické „plastikovské“ sklad-
by, ke slyšení budou nově zaranžované 
verze  starých,  dlouhá  léta  nehraných 
písní i novinky.
PÁ 30. 11. v 18.00, kostel sv. Jakuba

Bardolino: 
Kolem světa za 80 minut
př. sk. Chrámové koncerty 

/ Vstupné 150 Kč / 100 Kč studenti, 
senioři a ZTP/P

Energické  uskupení  Bardolino  se  in-
spiruje lidovou a etnickou hudbou ce-
lého světa. Tento soubor s přirozenou 
lehkostí překračuje hranice hudebních 
žánrů a do crossoverové oblasti, ve kte-
ré spojuje prvky etno, klasiky a jazzu, 
přináší  své  originální  pojetí.  S  Bar-
dolinem  skutečně  procestujete  svět 
od severu přes kelty, cikánskou hudbu, 
severní a jižní Ameriku, Indii, Čínu až 
po afrokubánské rytmy.

VÝSTAVY
Klára Putniorzová: Mezi světy

Výtvarné  umění  bylo  její  oblíbenou 
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ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 

POUTNÍ MÍSTO
PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Barevný svět

Barvy  jsou  všude  kolem  nás.  Barvy 
využívají umělci i reklamní agentury. 
Barvy upoutávají naši pozornost, sdě-
lují poselství, dokážou oklamat. A ni-
kdy nás nepřestanou fascinovat! Pokud 
chcete  nahlédnout  do  tajů  barevného 
světa,  přijměte  pozvání  na  výstavu. 
Staňte se na chvíli fyzikem, biologem, 
umělcem,  historikem  i  psychologem. 
Prostřednictvím  interaktivních  prvků 
zjistíte, proč je nebe modré a list zelený, 
jak vidí svět kolem sebe různá zvířata, 
ve světelné laboratoři se naučíte barvy 
míchat.  Výstava  je  vhodná  také  pro 
školy,  svým  záběrem  zahrnuje  učivo 
fyziky,  přírodovědy,  biologie  a  vý-
tvarné výchovy. Výstava potrvá do 6. 
ledna.

Z Frýdku do celého světa. 
Příběhy rodu Landsbergerů 

Členové rodiny Landsbergerů zasáhli 
v mnoha ohledech do dějin města, a to 
jak  po  stránce  architektonické  (např. 
výstavba nových budov), tak třeba kul-
turní či společenské. Osud pak mnohé 
z  nich  pod  různými  záminkami  za-
vál  do  různých  koutů  světa. Výstava 
ve spolupráci s FF OU v Ostravě u pří-
ležitosti 50. výročí skonu významného 
historika starověku a asyriologa Benno 
Landsbergera  (1890–1968).  Vernisáž 
výstavy 22. listopadu v 17 hodin, vý-
stava potrvá do 13. ledna.

AKCE:
Středa 21. listopadu, od 10.00 do 12.00 

a od 16.00 do 18.00, 
Zelený dům

Luční a mokřadní mechorosty
Ukážeme  si  základní  snadno  pozna-
telné  druhy mechorostů. Účastníci  si 
odnesou vzorky mechorostů s  sebou. 
Přinést je možné i vlastní sběry mecho-
rostů. Workshop vedou: Svatava Ku-
bešová  (Moravské  zemské  muzeum 
v Brně)  a  Jana Tkáčiková  (Muzeum 
Beskyd). Vhodné pro žáky a studenty 
se zájmem o přírodopis/biologii, peda-
gogy a všechny zájemce o přírodu.

Čtvrtek 29. listopadu v 16.30, 
Zelený dům

Čundrování se dřevem
Historické  vodní  nádrže  a  kanály 
v Beskydech, plavení palivového dříví 
pro hamry a železárny v minulosti. Ču-
rábka klaus, Blato, Kyčerovská a Břes-
tovská nádrž, Maxův klaus a další – Ja-
romír Polášek.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zámku se 
můžete projít parky v jeho okolí. Pro-
cházku  si  můžete  zpestřit  zábavnou 
hrou pro celou rodinu – vyřešit několik 
úkolů  a  najít  poklad.  Více  informací 
na webových  stránkách  nebo  na  po-
kladně muzea.

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
(so) 17. 11. ve 20 h.
Plyš & Žamboši

Domácí Plyš si pozval vsetínské folko-
vé Žambochy, držitele mnoha cenných 
ocenění. 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti:

Sobota 17. listopadu v 15 hodin
O perníkové chaloupce

Klasická  pohádka  v  loutkovém  pro-
vedení. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek, 
vstupné 30 Kč.

Sobota 24. listopadu v 15 hodin
Jak čarodějnice Popleta 

čarovala pohádku
Činoherní pohádka na motivy Ondře-
je  Sedláčka  s  popletenou  čarodějnicí, 
princeznou... a drakem! Pro děti od 5 
let  –  hraje  ING  Kolektiv,  vstupné 
30 Kč.

Půjčování kostýmů v listopadu:
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
Každé úterý v 17 h.

kurz Keramika pro každého
Každé úterý v 17.30–18.30, 18.30–

19.30
kurz Spirální stabilizace páteře

Každý čtvrtek v 18 h.
kurz Objevování křesťanství

16. 11. v 17 h.
Čaj o páté
22. 11. v 17 h.

Přednáška o včelách
27. 11. ve 13 h. 

Dílny pro pěstounské rodiny
28. 11. v 16 h.

Pletení adventních věnců
29. 11. v 17 h.

Koncert – Veselá trojka

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

24. 11. v 19.30
VANDRÁCI – VAGAMUNDOS

Říkají si Vandráci – Vagamundos. Her-
ci Pavel Liška, Honza Révai a režisér 
Hynek Bernard tři měsíce vandrovali 
po  střední  Americe.  Nejdřív  byli  vi-
děni v Panamě, pak mířili do džunglí 
Kostariky, vandrovali po velké Nika-
ragui, přes varování projeli Honduras, 
pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, 
nádhernou  Guatemalu,  maličké  Be-
lize  a  obrovské Mexiko.  Vybavili  se 
kamerami,  foťáky  a  dronem.  Chtěli 
poznat  místní  kulturu,  indiánské  le-
gendy a zažít  i nečekané. Cestopisný 
večer s vandráky, kteří na své přednáš-
ce představí i to, co se nevešlo do je-
jich  cestovatelsko-zábavného  pořadu 
na Prima COOL. Čas bude i na dotazy 
diváků  a  autogramiádu.  Předprodej: 
Ticketstream  +  Infocentrum  F-M, 
cena: 300 Kč.

30. 11. v 15.30
Mikulášská nadílka 

pro děti členů OS KOVO, zaměstnan-
ců ArcelorMittal Frýdek-Místek
Začátek, velký sál KD Frýdek.

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 Ost-
ravská 698, Sviadnov

www.mistek.skauting.cz 
Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-
mi 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
KROUŽKY A KURZY

Aktuální  nabídku  kroužků  a  kur-
zů  na  školní  rok  2018/2019  najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě.

20. 11.
NAMALUJ SI SVŮJ ZVONEK 
| OTEVŘENÁ KERAMICKÁ 

DÍLNA
Přijďte si namalovat keramický polo-
tovar  zvonečku. Ozdobí  váš  vánoční 
stůl nebo se může stát milým dárkem 
pro vaše nejbližší. Připraven je výběr 
glazur a rádi vám ukážeme, jak na to. 
Cena  obsahuje  i  finální  glazování 
transparentní  glazurou  a  výpal  v  ke-
ramické  peci.  Hotové  zvonky  budou 
připraveny k vyzvednutí v prosinci.
Věk: rodiče s dětmi, děti, dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 15.00–18.00
Cena: 30 Kč
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

24. 11.
PEVNOST BOYARD

Po roce se opět Středisko volného času 
Klíč promění v tajemnou pevnost Boy-
ard. Přijďte a zkuste získat co nejvíce 
klíčů. Čekají vás úkoly, které prověří 
vaši spolupráci, vaše smysly a vaši od-
vahu.
Věk: 5–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek, 9.00–15.00 hodin | 
Prezence: 9.00–9.30 
Cena: 50 Kč
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna na ulici 
Radniční 1238  vedle magistrátu 
Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr je to 
nejlepší z české grafiky, zakoupit 
si můžete také kvalitní autorské 
sklo, šperky, zajímavou keramiku, 
litinu, dřevořezbu, k dostání zde 

jsou originální šátky a šály, nástěnné 
kalendáře i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

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

16. 11. pátek JANEK LEDEC-
KÝ & BAND
PÍSNIČKÁŘ, ZPÍVAJÍCÍ PRÁV-
NÍK A LEGENDA 90. LET PO-
PRVÉ VE STOUNU
17. 11. sobota DOGA
ROCKOVÝ  NÁŘEZ  OPĚT 
PO DVOU LETECH VE STOUNU
22. 11. čtvrtek MOWDEES (FM)
NOVÁ  FM  KAPELA  SLOŽENÁ 
ZE  ČLENŮ MÍSTNÍCH KAPEL. 
AFTERPARTY DJ KAREL & DA-
VID

23. 11. pátek NO!SE w/ TAN-
TRUM DESIRE (UK) 
DRUM AND BASS PRODUCEN-
TI  A  JEJICH  NAŠLAPANÝ  UK 
SOUND
24. 11. sobota HITY 18 PLUS 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
DJ KOMÁR A KAMIL
29. 11. čtvrtek STOUNTALENT
DALŠÍ  ROČNÍK  SOUTĚŽE  IN-
TERPRETŮ
30. 11. pátek KRUCIPÜSK
ROCKEŘI POPRVÉ VE STOUNU

út–pá: 10–13, 14–17

.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 poruch 
páteře,  psychické  vyladění,  relaxace 
a regenerace, posílení imunitní
ho systému, správné dýchání, radost ze 
života… 

24. 11. 
VE VÍRU TANCE 

A VESMÍRNÝCH KŘÍDEL
Technika  vnitřní  pránájámy  jako  na-
příklad LÉČIVÁ KOUPEL VESMÍ-
RU (cca do 50. let min. stol. byla tajná 
a  prováděl  ji  jen  vybraný  okruh  lidí 
v  Tibetu)  a  techniky  zvané  DYNA-
MICKÉ  MEDITACE  patří  k  těm, 
které  zintenzivňují  své  působení  při 
provádění  v  kolektivu  pod  vedením 
zkušeného učitele. Na tomto sobotním 
setkání můžeme čerpat z účinků obou 
a výrazně tak zlepšit své celkové zdraví 
a zároveň zpomalit proces stárnutí. 
7.–9. 12. – HEDVÁBNÁ KŘÍDLA
Výstava obrazů Lenky Kovalové

7. 12. v 17 hodin – vernisáž výstavy 
s mini módní přehlídkou hedvábných 
oděvních originálů.
9. 12. v 17 hodin – derniéra výstavy.

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
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 11. v 15.30
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 (ob-
sahová náplň: praktické nácviky ma-
nipulace  s  dítětem,  masáže  kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 
polohy pro zklidnění nespavých a hy-
peraktivních dětí). Pod vedením fyzi-
oterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
20. 11. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
20. 11. – 10.00 h.

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 

23. 11. Podzimní výprava do okolí
27. 11. Cukrářem krok po kroku – 

pečení piškotové rolády
Provozní doba přes školní rok je:

Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Každou  středu  je  konzultační  den  – 
den, určený pro jednotlivce nebo sku-
pinu, kteří si předem domluví přípravu 
do školy nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější  program  na  každý  den 
najdete na webových stránkách: www.
charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-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

Ateliér  zaměřený  na  pravidelnou  vý-
uku kresby a malby. Výuka i společné 
malování probíhají čtyři dny v týdnu! 
Od  listopadu  nabízím  sobotní  kurzy 
techniky paverpol!

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 odpoči-
nek, vzdělávání, společenský a osobní 
rozvoj místních obyvatel, návštěvníků 

a turistů.

LuMpÍKOV

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

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, jum-
ping, vzdělávání, Školička Lumpíkov, 
kurzy pro děti i dospělé, příměstské 

tábory.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu 
vedle Faunaparku

Vstupenky  rezervujte  na  emai-
lové  adrese  soubor.dna@ 
@seznam.cz,  nebo  SMS  na  tel. 
731 196 572.

23. 11. v 19.00
Café industrial & Beata Bocek

(koncert)
24. 11. v 19.00

FAJNA MALA SODA
(komediální večer)

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 dět-
mi 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 dětmi 
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 - děti od 6 do 10 let

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, www.just-dance.cz

disco dance, street dance, baby dance, 
show dance, gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.
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Z iniciativy spolku 
Přátelé Lipiny a Lesů 
České republiky se po-
dařilo v lesním svahu 
nad křižovatkou ulic 
Dlouhá a Sokolská pod 
ulicí Nad Mostárnou 
zrenovovat pietní místo 
s dřevěným křížem v Li-
pinském lese.
„Každou  takovou  akti-

vitu, kdy se potká iniciati-
va místních lidí s dalšími 
organizacemi nebo i pod-
nikatelskými subjekty, ví-
táme. Ten kříž je církevní 
památkou a pro místní ob-
čany  určitým  symbolem, 
u  kterého  se  plánují  po-
tkávat několikrát do roka. 
Tady  to  vyvýšené  místo, 
které  není  úplně  snadno 
přístupné, má určitě něco 
do sebe,“ uvedl náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který se účastnil v polovi-
ně října slavnostního aktu 
spojeného  s  požehnáním 
obnoveného  dřevěného 
kříže. Jeho historii přiblí-
žil David Pindur z Muzea 
Těšínska: „První oficiální 
kronikář  města  Frýdku, 
odborný učitel české dív-
čí měšťanské  školy Karel 
Kalus o tomto kříži v ně-
kdejším  vrchnostenském 
(panském)  lese  na  strán-
kách  městské  kroniky 
v roce 1922 napsal: V le-
síku  nad  lipinskou  kolo-
nií  je  „vojenský“  hřbitov 
s  dřevěným křížem.  Jsou 
tu prý pohřbeni Švédové, 
kteří  za  Třicetileté  války 
Frýdkem procházeli a zde 
buď  padli,  nebo  zemře-

li.  Ačkoliv  se  dosud  toto 
tradování nepodařilo spo-
lehlivě  potvrdit,  dokládá 
ho  dnes  již  pozapomenu-
tá  pověst  o  pohřbených 
„Švédech“  a  rozšíření 
medvědího česneku v Li-
pinském  lese.  Na  jiném 
místě se zase hovoří o zde 
trvale  odpočívajících 
ostatcích  stovek  vojínů 
císařské armády z období 
Třicetileté války.
Z mlhy nejistých infor-

mací  a  dohadů  vystupuje 
kříž  až  v  80.  letech  19. 
století.  Tehdy  se  od  něho 
každoročně  v  neděli 
po  svátku  Panny  Marie 
Sněžné  (5.  srpna)  konalo 
procesí  frýdeckých farní-
ků do lískoveckého Hájku 
na paměť velké povodně, 
která  postihla  náš  region 
ve  dnech  2.  až  5.  srpna 
1880 a vyžádala si i něko-
lik  lidských  životů.  Roz-
vodněná  Ostravice  tehdy 
napáchala  mnoho  škod 
v  Místku,  Koloredově, 
ale  také  ve  Frýdku,  mj. 
i v Karlově huti. Tradiční 
procesí  se  konávalo  ještě 
v meziválečném období. 
Ve  druhé  polovině  20. 

století  místo  upadalo 
v  zapomnění  a  bylo  udr-
žováno  zásluhou  něko-
lika  farníků  z  nedaleké 
Lipinské kolonie. Vysoký 
kříž  byl  opatřen  kovovou 
ohrádkou a zcizený obraz 
Panny Marie Bolestné byl 
nahrazen  novým.  Blízké 
lesní okolí kříže esteticky 
utrpělo vedením nadzem-
ního potrubí teplovodu.“

David  Pindur  dále  při-
pomněl,  že  v  posledních 
dvou  letech  převzal  péči 
o toto místo spolek Přáte-
lé Lipiny  a právě  z  jejich 
popudu  byl  kříž  v  letoš-
ním  roce  opraven  nákla-
dem  vlastníka  pozemku, 
tedy Lesů České  republi-
ky. Odborné restaurování 
polychromovaného  vyře-
závaného  korpusu  Krista 
zajistil v letních měsících 
akademický  malíř  Jan 
Bittner.   (pp) 

Taneční škola Just 
Dance je ve Frýdku-
-Místku působící zapsa-
ný spolek, který letos 
slaví deset let od svého 
vzniku. Taneční studio je 
členem České taneční or-
ganizace, která sdružuje 
taneční kolektivy, pořá-
dá ligové soutěže s ná-
vazností na mistrovství 
ČR a zároveň pak s mož-
ností získat nominace 
na mezinárodní soutěže. 
„Naši  svěřenci  byli 

každým  rokem  finalisté 
MČR a vyzkoušeli si také 
mezinárodní  soutěže.  Ce-
níme  si  všech  ocenění, 
včetně  titulů  světových 
šampionů.  Jsme  taneční 
škola,  která  vychovává 
tanečníky  a  tanečnice  již 

od  předškolního  věku  až 
po  dospělé.  Pro  ty  nej-
menší  máme  všeobecnou 
taneční  přípravku  –  baby 
dance,  školní  děti  pak 
mají  na  výběr  ze  směru 
disco  dance,  disco  show, 
show dance, hip hop nebo 
latinsko-americké  tance. 
Pokud  se  dítě  rozhodne 
dát  se  na  soutěžní  dráhu, 
nabízíme  možnost  indivi-
duálních  tréninků.  Kaž-
doročně ke konci školního 
roku  pořádáme  společné 
závěrečné  vystoupení. 
O  prázdninách  nezahá-
líme  a  společně  tančíme 
na  soustředění,“ přiblížila 
taneční  školu  Just Dance, 
kterou najdete na ulici Pi-
onýrů 839, v areálu býva-
lého Selika, Jana Šodková.

Od pátku 23. listopadu 
od 19 hodin do soboty 
24. listopadu do 17 
hodin se uskuteční 

souvislé čtení a naslou-
chání Nového zákona 
v kostele sv. Jana Křti-
tele ve farnosti Frýdek.

Počátek adventu si 
můžete zpříjemnit ná-
vštěvou adventního 
koncertu „De Tempore 
adventuali aneb O čase 
adventním“ folklorního 
souboru Ondrášek, kte-
rý se koná v sobotu 1. 
prosince v 15 a 18 hodin 
v Nové scéně Vlast. 
„Krok  za  krokem  bu-

dou  diváci  spolu  s  taneč-
níky  na  pódiu  procházet 
časem  adventním,  počí-
naje  svatým  Ondřejem 
až  k  narození  Ježíška. 
Na své cestě  se  setkají  se 
známými  i  dávno  zapo-
menutými zvyky, symbo-
ly  i  písněmi  našeho  kraje 
–  horalského Lašska. Ná-
ladu odlehčí nosaté Lucky 
i  masky  mikulášského 

průvodu.  Po  štědrém  ve-
čeru – Viliji – nastane čas 
koledování  a  přání  štěstí 
hospodářům  a  jejich  ro-
dinám  v  nadcházejícím 
roce,“  přibližuje  koncert 
souboru  Ondrášek,  který 
byl  založen  v  roce  2001, 
Iva  Jurenková.  Mohl  by 
se  líbit  všem  generacím, 
protože Ondrášek je gene-
račně  různorodá  skupina, 
kterou  spojuje  nejen  spo-
lečné  prožívání  folkloru, 
ale  především  ryzí  lidské 
vztahy.  „Kráčíme  vlastní 
cestou  do  nitra  regionu, 
ze  kterého  jsme  vzešli 
a  ve kterém žijeme. Naše 
tvorba  vychází  z  vnímá-
ní  světa  dětskýma  oči-
ma. Vše,  co  z  písňového, 
tanečního  i  slovesného 

materiálu  divákům  při-
nášíme,  vychází  z  peč-
livého  studia  pramenů 
i  odkazu význačných no-
sitelů tradic našeho kraje. 
V  našem  podání  můžete 
ochutnat  lidové  projevy 
Lašska a  těsně provázané 
hraniční  oblasti  Kysuc. 
Velice si vážíme ocenění, 
která jsme v průběhu času 
od folklorní veřejnosti ob-
drželi.  Získali  jsme  řadu 
čestných  uznání  poroty 
z  celostátních  kol  přehlí-
dek  dětských  folklorních 
souborů  a  titul  Laureát 
MFF Strážnice 2011,“ vy-
jmenovala Iva Jurenková.

(předprodej vstupenek 
BIC Frýdek-Místek, www.
kulturafm.cz a před začát-
kem koncertu na místě)

Koncert De Tempore adventuali aneb O čase adventním

Obnovení kříže v Lipinském lese

Taneční škola Just Dance

Ve středu 21. listopadu 
se v antikvariátu Kni-
hárna na náměstí Svobo-
dy od 18 hodin uskuteční 
v rámci 20. ročníku festi-
valu Den poezie akce pod 
názvem Noc s Holanem, 
která se zařadí mezi de-
sítky podobných pořá-
daných po celé republice 
u příležitosti narození 
Karla Hynka Máchy.

Verše Vladimíra Holana 
přednese  Radana  Šatán-
ková, na housle bude hrát 
Ladislav Kokeš. Pocta Ho-
lanovi v podobě literárně-
-hudebního  pořadu  bude 
probíhat  za zcela  jedineč-
né  atmosféry.  Přiblíží  se 
noci tak, že bude v příjem-
ném  prostoru  místeckého 
antikvariátu  probíhat  při 
svíčkách. Vstup volný.

Noc s Holanem
R E S T A U R O VA N Ý 
KŘÍŽ: Ve svahu Lipin-
ského lesa. 
 Foto: Petr Pavelka
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  

volejte

tel.:  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 
Zájemci, hlaste se 

na tel. čísle: 732 746 279, 
pan Miroslav Slanina. 

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

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

PEDIKÚRA
Dita Michálková
T. G. Masaryka 496,

738 01 Frýdek-Místek

Objednávky na tel.:

604 353 845

 

PŘIJMEME UKLÍZEČKY
pro nová pracoviště 
ve Frýdku-Místku
Práce je určena pro osoby 
se zdravotním postižením

Nabízíme:
 Příspěvky na lázně a rehabilitace
 Nástup 1. 1. 2019
 Odměny dle vykonané práce
 Volné víkendy a svátky
 Zajímavé finanční ohodnocení dle pracoviště
Požadujeme: zodpovědnost, spolehlivost, 
                       pečlivost, čistý trestní rejstřík
E-mail: jarmila.smirova@vkus-bustan.cz, 

tel.: 725 466 606


