
Tradiční Historické 
slavnosti, které využívají 
Zámeckého náměstí i při-
lehlého parku pod ním, ten-
tokrát vracely návštěvníky 
o celých 400 let nazpět, 
do dob Třicetileté války. 

Do  města  tak  opět  jako 
vždy koncem prázdnin zaví-
tali rytíři, šermíři, žoldnéři, 
ale  i  kejklíři  a  komedianti. 
Návštěvníci  se  po  dva  dny 
těšili  z bohatého programu, 
her a soutěží pro děti i dobo-

vého  jarmarku  se  spoustou 
pochutin  a  ukázkami  lido-
vých řemesel. 
„Při  Historických  slav-

nostech  se  vždy  můžeme 
pomalu ohlížet,  jak  se nám 
podařilo užít si letní měsíce, 
a určitě se hodí, že se při této 
příležitosti  ohlížíme  ještě 
dál,  do naší historie. Agen-
tura, s níž dlouhodobě spo-
lupracujeme,  nám  vždycky 
vybere  malý  kousek  dějin, 
které  přiblíží  svým  progra-
mem  a  kulisami.  Máme 
pak  příležitost  se  podívat, 
jak lidé tenkrát žili a čím se 
bavili, a třeba si srovnat, čím 
jsme  se  v  tomto  létě  bavili 
my,“  říká  primátor  Michal 
Pobucký. A pořadatelům se 
historický exkurz jako vždy 
vyvedl.  (pp) 
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slovo primátora
Vážení občané,
uteklo nám to všem jako vždy, ale myslím, že když se 

ohlédneme za všemi těmi letními akcemi, které v posled-
ních dnech vrcholily nadmíru povedeným gastrofestiva-
lem nebo Historickými slavnostmi, můžeme si poskládat 
léto  plné  zážitků,  které  jsme  pro  vás  připravili  přímo 
ve městě, v němž žijete. Když si k tomu přidáte ty další 
z vašich dovolených, věřím, že u většiny bude převládat 
spokojenost nad tím, jak s létem naložili, a že jsme všich-
ni načerpali dostatek sil pro dny, kdy už se ze slunce tolik 
těšit nebudeme.
Školáci musí zpátky do školy a také nám, zastupitelům, 

skončily pomyslné prázdniny a hned ve středu 4. září máme 
zasedání zastupitelstva města. Doufám, že se pohoda přene-
se i tam a budeme konstruktivně rozhodovat o dalších zále-
žitostech, které se podílejí na tom, jak se nám ve městě žije, 
a odrážejí se na celkové atmosféře, která je podle mě potom 
i důležitým základem všech pořádaných akcí. Ty ani v září 
nekončí. Například 6. září ještě proběhne v rámci Prázdnin 
ve městě zakončovací akce Ahoj, prázdniny, kde děti mohou 
vyměnit své hrací plány za malý dárek, čeká na ně mnoho 
zábavy, dílen, atrakcí i nabídka kroužků na další školní rok, 
kterou částečně přinášíme i v tomto zpravodaji. V neděli 15. 
září se zapojíme do Dnů evropského dědictví a na 20. září 
se připravuje Festival partnerských měst. A všechny seniory 
musím samozřejmě pozvat na den otevřených dveří Centra 
aktivních seniorů, kdy se mohou 16. září od 13 hodin přijít 
podívat, co jsme pro ně vytvořili.   Michal Pobucký

Nejdříve účastníci 11. 
ročníku Beskydských re-
kordů symbolicky svými 
výstupy pokořili Lysou 
horu, pak Sněžku, Ger-
lach, Mt. Blanc a další 
nejvyšší vrcholy všech 
kontinentů včetně kýže-
ného Mt. Everest, ale i to 
jim bylo málo a doslova se 
honili za zdoláním další 
symbolické mety 10 000 
metrů. Není tedy divu, 
že gastrofestival Frýdek-
-Místek plný chutí, jehož 
byly rekordy součástí, se 
zařadil mezi absolutní 
vrcholy letošního Vese-
léta. Návštěvníkům se 
ve finále podařilo vystou-
pat za 9 hodin do výšky 
10 169,50 m.
V  Parku  pod  zámkem 

se  během  dne  „protoči-
lo“  odhadem  tolik  lidí,  co 
nastoupaných  kilometrů, 
a z připravených dobrot jim 
mohla  jít  hlava  kolem,  po-
kud se jim nezatočila už při 
výstupu  na  provizorní  věž, 

na níž měli celý festival jako 
na  dlani  a  často  si  pořídili 
památný snímek, jako by se 
skutečně  ocitli  na  nejvyšší 
hoře světa.
V  pohodovém  prostře-

dí  parku  ve  stínu  stromů 
si  účastníci  užívali  spous-
ty  skvělého  jídla  a  pití. 
Ve  stáncích  si  každý  přišel 
na to své. Podávaly se různé 
speciality české i zahraniční 
kuchyně  jako například  ra-
men, belgické wafle, guláše, 
steaky, hamburgery, domácí 
hranolky,  saláty,  sushi  či 
zmrzliny,  vše  mohli  ná-
vštěvníci doplnit  domácími 
limonádami, pivem, mícha-
nými nápoji nebo kávou.
Na  akci  nechyběla  také 

kuchařská show s Markétou 
Hrubešovou,  chilli  výzva, 
ve které  se otestovala odol-
nost  chuťových  pohárků 
soutěžících,  hudební  vy-
stoupení v čele s legendární 
kapelou  Turbo  a  vyhlášení 
soutěže o nejlepší frýdecko-
-místecký štrúdl. „I letos pro 

Povedené Historické slavnosti

Gastrofestival Frýdek-Místek plný chutí přinesl rekord

REKORD PADL: Symbolicky jsme zdolali Everest a ještě jsme si při tom pochutnali. 
Ve výřezu nejlepší slaný štrúdl – Závin s glazovanou slaninou a nakládanými cibulkami 
od Miloše Semenyšiho.  Foto: Petr Pavelka

nás jako pro porotu bylo hod-
nocení  těžké,  protože  jsme 
vybírali z 20 druhů štrúdlů, 
ať  už  slaných  nebo  slad- 
kých...  (Pokrač. na str. 2)

HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Čtyři století nazpátek. 
 Foto: Jan Košák
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 (Pokračování ze str. 1)
...Nakonec  jsme  se  roz-

hodli vyhlásit jako nejlepší 
slaný štrúdl Závin s glazo-
vanou slaninou a nakláda-
nými cibulkami od Miloše 
Semenyšiho a jako nejlepší 
sladký  štrúdl  Povidlový 
pernikáč s povidly od Jitky 
Hlavaté,“  sdělila  ředitelka 
pořádajícího  Turistického 
informačního  centra  Frý-
dek-Místek  Monika  Kon-
vičná.

„Jsem  rád,  že  se  osvěd-
čila  koncepce,  kdy  jsme 
se  po  deseti  letech  vrátili 
ke  kořenům  a  pokoušíme 
se překonat výkony z před-
chozích  ročníků.  Usoudi-
li  jsme,  že  nebudeme  už 
nic  „na  sílu“  vymýšlet, 
a  osvědčilo  se  to.  Akce 
byla parádní, do rekordu se 
zapojilo úctyhodných 1849 
lidí, takže velké díky orga-
nizátorskému  týmu,  který 
myslel  na  to,  aby  se  zaba-

vil  opravdu  každý,  včet-
ně  dětí,“  hodnotil  festival 
primátor  Michal  Pobucký, 
který  jej  zahajoval.  „Já 
musím  říct,  že  po  gastro-
nomické stránce se festival 
skutečně nemá za co stydět 
a samozřejmě na této úrov-
ni přesahuje hranice města 
a oslovuje lidi z celého re-
gionu, což dokazuje vyso-
ká  návštěvnost,“  doplnil 
náměstek primátora  Jakub 
Míček.   (pp)

Gastrofestival Frýdek-Místek 
plný chutí přinesl rekord

V TERÉNU: Zástupci Olomouce měli příležitost vidět 
technické služby i přímo v akci.  Foto: Petr Pavelka

V podstatě v centru 
města, u rušného průta-
hu, sídlí domov se zvlášt-
ním režimem BESKYD 
DZR, o.p.s., který po-
skytuje pobytové služby 
osobám s duševním one-
mocněním, které vzhle-
dem ke svému zdra-
votnímu stavu nejsou 
schopny žít ve svém při-
rozeném prostředí. Přes 
toto umístění zde najdou 
potřebný klid i bezpečí.
„Naší  cílovou  skupi-

nou jsou především osoby 
s  chronickým  duševním 
onemocněním  ve  věkové 
skupině od 40 let. Posky-
tujeme  podporu  a  péči 
osobám se sníženou sobě-
stačností  z  důvodu  věku 
a  z  důvodu  onemocnění 
různými  typy  demence 
či schizofrenií,  jejichž si-
tuace  vyžaduje  pravidel-
nou  pomoc  jiné  fyzické 
osoby,“  sdělila  Radomíra 
Havelková,  zástupce  ře-
ditele.
Se  zvyšováním  prů-

měrného  věku  klientů 
v  městských  domovech 

pro seniory zástupci měs-
ta vědí, že osob s různými 
typy  demencí  přibývá, 
a je dobře, že se o ně sta-
rají i jiné organizace. „Ve-
dení města  si  je  toho  vě-
domo, proto podporujeme 
i  tyto  typy  domova,  jako 
je  Beskyd,  protože  jsou 
tu zajištěny vhodné a bez-
pečné  podmínky,  které 
v  co největší možné míře 
odpovídají  jejich  speci-
fickým  potřebám.  Na  rok 
2019  získal  domov  Bes-
kyd  z  Programu  na  pod-

poru  a  rozvoj  sociálních 
služeb částku ve výši 580 
tisíc korun, dalších 50 tisíc 
korun  bylo  určeno  na  ná-
kup postelí, a to z Progra-
mu  na  podporu  projektů 
v  oblasti  zdravotnictví. 
Na  tuto  oblast  pamatuje 
i Střednědobý plán rozvo-
je sociálních služeb na ob-
dobí  2019  až  2021,  který 
připravil odbor  sociálních 
služeb  a  byl  schválen  za-
stupiteli  města,”  říká  ná-
městek  primátora  Marcel 
Sikora.  (pp)

Na frýdecko-místec-
kou radnici se obracejí se 
žádostí o pomoc nejrůz-
nější organizace. Nyní 
došlo i na zahrádkáře, 
kteří ji oslovili v sou-
vislosti se spolufinanco-
váním rozpadajícího se 
oplocení na Nové Osadě. 
A tak se tam zástupci 
města zašli podívat.
„Zhruba  polovinu  už 

jsme  zvládli  sami,  ně-
jakých  dvě  stě  metrů 
ještě  zbývá  a  vzhledem 
ke  zdejšímu  osazenstvu 
s  tím  potřebujeme  po-
moci.  Přece  jen  se  doba 
mění,  zahradníci  stárnou, 
a když se tady něco uvolní 
a vezmou si tu něco nějací 
mladí, tak je zajímá jenom 
bazén, nějaké to hopsadlo 
a nejlépe dva pejsci. A už 
ani  nechtějí  nic  pěstovat, 
o  něco  se  starat,  protože 
je  to  spousta  dřiny. Chtě-
jí  tu  jenom  odpočívat,“ 
posteskl  si  předseda  ZO 
Nová  Osada  Českého 
zahrádkářského  svazu 
Otakar  Urbanec,  který 

ovšem  i  tak  při  prohlídce 
osady  mohl  náměstkům 
Radovanovi  Hořínkovi 
a Pavlovi Machalovi  uká-
zat mnoho  „plodů  práce“. 
Není  přitom  jednoduché 
jich  docílit,  výsledky  ne-
lze přepočítávat na peníze 
ani na obětovaný čas, pro 
všechny  zahrádkáře  je  to 
zkrátka  především  koní-
ček, který jim přináší kve-
toucí  či  zelenou  nádheru 
a  jistotu  kvalitního  ovoce 
a zeleniny, s jasným půvo-
dem a nálepkou „bio“.
„Když  jsme  viděli  tu 

výstavní  úrodu,  pozasta-
vili  jsme  se  nad  tím,  že 
ve  městě  nebývá  nějaká 
tradiční výstava výpěstků, 
které jsou v jiných městech 
nebo  i  menších  obcích. 
Tak  jsme se domluvili, že 
se budeme snažit něco ta-
kového společně připravit. 
Myslíme  si,  že by  to byla 
i dobrá příležitost k osvě-
tě,  aby  se  k  zahrádkaření 
přivedli těké mladší lidé,“ 
shodli  se po návštěvě oba 
náměstci.   (pp)

POMOC ZAHRÁDKÁŘŮM: Na Nové Osadě hodlá 
město přispět na opravu oplocení.  Foto: Petr Pavelka

Město pomůže zahrádkářům

BESKYD: Senioři zde mají řadu aktivit, aby se udržo-
vali co nejvíce svěží.  Foto: Petr Pavelka

Beskyd znamená klid a bezpečí

Naše technické služby jsou inspirací pro ostatní města
Po zástupcích Kopřiv-

nice vedení města i měst-
ské společnosti TS a.s. 
přivítalo další delegaci 
intenzivně se zajímající 
o fungování technických 
služeb v režimu „in hou-
se“, kdy provádí drtivou 
většinu prací pro svého 
městského zadavatele. 
Tentokrát se k nám přijel 
inspirovat Olomouc.
Předseda  představenstva 

Jaromír  Kohut  seznámil 
s  historií  technických  slu-
žeb ve městě a vyjmenoval 
prováděné činnosti. „Město 
svého  času  hodně  investo-
valo do výstavby veřejného 
osvětlení,  nyní máme  jako 
hlavní výzvu udržovat kvě-
tinovou  výzdobu  po  dobu 

celého roku a máme samo-
zřejmě na starosti komplet-
ní údržbu komunikací. Vše 
prošlo  dlouholetým  vývo-
jem, měli  jsme  svého  času 
dvě čety, vyčleněný budget 
a  opravovali  jsme  jen  vý-
tluky.  Bojovali  jsme  o  za-
kázkovou náplň, a tak jsme 
pokukovali po nákupu tech-
niky, abychom těm menším 
firmám  mohli  konkurovat. 
Postupně  jsme  si  tak  poří-
dili techniku na celoplošné 
vysprávky,“  informoval 
vedení  Olomouce  Jaromír 
Kohut a nabídl spoustu dat, 
čísel a grafů, které návštěva 
se zájmem sledovala. Shod-
la  se  na  tom,  že  „nakoupit 
techniku není problém, da-
leko horší je sehnat potřeb-

né zaměstnance“.
„Z  čistě  ekonomického 

hlediska nemohou jít tech-
nické služby s cenou extra 
níž, musí dodržovat zákon 
ve  všech  ohledech,  ale 
máme  jistotu,  že  každou 
práci,  kterou  pro  město 
udělají,  odvedou  kvalitně, 
a  když  se  něco  nepovede, 
druhý  den  jsou  tam  a  řeší 
to.  Pomáháme  si  navzá-
jem,  jsme  na  jedné  lodi 
a na spokojenosti obyvatel 
je to vidět,“ shrnul největší 
přínos primátor Michal Po-
bucký.   (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek dlouhodobě 
investuje a podporuje 
modernizaci, ale i výstav-
bu zcela nových certifi-
kovaných dětských hřišť. 
Ve správě jich má na čty-
řicet. V minulých týdnech 
bylo zprovozněno hřiště 
Hříbek ve Frýdku, které 
prošlo celkovou rekon-
strukcí, a velká změna 
čeká nyní dětské hřiště 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany u řeky Ostravice. 
„Jedná se o velice využí-

vané hřiště v blízkosti areálu 
Sokolík a taky cyklostezky. 
Původně jsme na něm chtěli 
vyměnit  dopadovou  plochu 
z  kačírku,  tedy  kamínků, 
za  litou  pryž,  která  tlumí 
pády,  po  dešti  rychle  vy-
schne, a na rozdíl od kamín-
ků do ní není možné zasypat 
střepy nebo další předměty, 
o  které  by  se  mohly  děti 
zranit.  Povrch  z  lité  pryže 
je nákladný, proto jsme ne-
chali posoudit i stav herních 
prvků  odbornou  firmou. 
Nemělo  by  smysl  dávat 
nový povrch k herním prv-
kům  na  pokraji  životnos-
ti.  Přesto,  že  se  technické 
služby  o  herní  prvky  staré 

přes  patnáct  let  dobře  sta-
raly,  pravidelně  je  natíraly 
a  vyměňovaly  jednotlivé 
poškozené  díly  za  nové, 
byla ve většině z nich odha-
lena  vnitřní  hniloba,  která 
není  na  první  pohled  znát, 
z některých částí  vyrůstaly 
houby, což je předzvěst hni-
loby, pružiny na houpadlech 
byly  značně  opotřebované, 
na kolotoči hrozilo skřípnutí 
prstů a mezi některými prv-
ky  byl  nedostatečný  volný 
prostor.  Proto  jsme  se  roz-
hodli,  že  hřiště,  které  patří 
k  jedněm  z  nejnavštěvova-
nějších  ve  městě,  je  nutné 
změnit od základu,“ vysvět-
lil primátor Michal Pobucký 
důvody,  proč  se  opravuje  
hřiště,  které  se  části  veřej-
nosti zdálo zachovalé.
Dětské  hřiště  v  parku 

u řeky bude mít nově mno-
hem  více  herních  prvků. 
Rozděleno  bude  na  dvě 
části  –  pro  větší  a  menší 
děti.  Na  hřišti  budou  pru-
žinová  houpadla,  vaha-
dlová  houpačka,  prolézací 
housenka,  kolotoč,  písko-
viště.  Samozřejmě  nebu-
dou  chybět  herní  sestavy 
s  klouzačkami,  lanová 
pyramida,  houpací  hnízdo 

Fr ýdecko -místecké 
radnici se loni podařilo 
dokončit projekt moder-
nizace v domě zvláštního 
určení Na Aleji čp. 82, kde 
je 65 bytů o velikosti 2+kk 
a jejich nájemníci se do-
čkali zateplení stávajícího 
obvodového a střešního 
pláště včetně výměny oken 
a dveří. Došlo ke snížení 
energetické náročnosti by-
tového domu, ale v domě 
zářícím novotou jsou po-
starší útroby, které si ještě 
žádají další investice.
„Koncem  roku  došlo 

k havárii kanalizačního po-
trubí, kdy  jsme museli  jed-
noho z nájemníků přestěho-
vat a provizorně vše vyřešit, 
protože zjištěné prasklé ka-
meninové potrubí odvádělo 
splaškové vody od dvanácti 
bytů  napojených  na  spo-
lečnou  stoupačku.  Nyní  se 
provádí  oprava  kanalizace 
a  navazující  rekonstruk-
ce  bytové  jednotky,  které 
se  v  tomto  domě  snažíme 
spravovat  průběžně,  když 
je k  tomu příležitost. Když 
ale teď víme, v jak ošemet-
ném stavu tu inženýrské sítě 

VIZUALIZACE: Hřiště v Sadech Bedřicha Smetany.

Hřiště v parku u řeky prochází velkou proměnou

NA PRAŠIVÉ: I vedení města Frýdek-Místek se vypra-
vilo na vrchol Prašivé, kde se povedl ekologický projekt. 
 Foto: Jan Košák

Statutární město Frý-
dek-Místek znovu přispě-
lo na zvelebení chaty Pra-
šivé, která je spravována 
Klubem českých turistů 
a je častým turistickým 
cílem i našich občanů. 
Tentokrát přispělo část-
kou 75 tisíc na nové veřej-
né ekologické toalety.
Většina dešťové vody, kte-

rá nyní dopadne na  střechy 
objektu, je zachycena do od-
padních  jímek.  Pak  je  pou-
žita  na  splachování  v  nově 
postavených  ekologických 
toaletách.  „Všichni  se  mu-
síme  přizpůsobit  hrozícímu 
nedostatku vody a snažit se 
o  lepší  hospodaření  s  vo-
dou  v  krajině.  Proto  jsme 
ve městě například upravili 
počet  sečí  a  na  horách  je 
samozřejmě  nutné  vodou, 
a obzvláště pitnou, šetřit tím 
spíš,“ uvedl primátor Michal 
Pobucký,  který  si  tentokrát 
užil  slavnostní  okamžik 
s dalšími členy vedení města 
i  s výšlapem. „Chata Praši-
vá  je nejstarší  česká horská 
chata  v Moravskoslezských 
Beskydech.  Líbí  se  nám, 

že  se  tady  udělalo  spoustu 
dobrovolnické práce, a proto 
toto  snažení  průběžně  pod-
porujeme,“  doplnil  náměs-
tek primátora Jakub Míček. 
„Zafinancovali  jsme  už  na-
příklad  výměnu  vstupních 
dveří, patříme mezi stabilní 
partnery.  Lidé  z  Frýdku-
-Místku  v  chatě  určitě  rádi 
vidí doklady o sounáležitos-
ti s  tímto výletním místem, 
kde se mohou těšit z nádher-
ných  rozhledů,  historického 
Valečkova sálu nebo dřevě-
ného  kostelíku,“  připomněl 
náměstek primátora Marcel 
Sikora.
Chataři společně s dob-

rovolníky  pracují  na  ob-
nově  chaty  již  pátým 
rokem.  Mimo  jiné  se  jim 
podařilo  zmodernizovat 
i dětské hřiště nebo stoja-
ny na kola. V příštím roce 
by provozovatelé chtěli in-
vestovat  do  zateplení  ob-
vodových  stěn  a  výměny 
šindelů na opláštění chaty. 
Jako  ze  škatulky  by  vše 
chtěli  mít  do  roku  2021, 
kdy  chata  oslaví  100  let 
své existence.   (pp)

Město nadále podporuje Prašivouani závěsné houpačky, kdy 
jedna z nich bude se sedá-
kem  pro  menší  děti  (není 
zobrazena ve vizualizaci).
Původní herní prvky již 

byly  demontovány  a  od-
vezeny  do  skladu  TS  a.s. 
„Budou  rozebrány  a  dob-
ré  části  poslouží  jako  ná-
hradní díly,“ uvedl předse-
da  představenstva  TS  a.s. 
Jaromír Kohut. 
Náklady  na  vybudová-

ní  hřiště  jsou  vyčísleny 
na  bezmála  3,3  milionu 
korun,  práce  by měly  být 
hotovy do 25. října.

NA ALEJI: S opravou kanalizace se „z gruntu“ rekon-
struuje další bytová jednotka, které se v domě moderni-
zují postupně.  Foto: Petr Pavelka

I po zateplení je „Na Aleji“ co řešit

jsou, chceme provést kame-
rový  průzkum  ostatních 
kanalizačních  přípojek, 
abychom se pokusili přede-
jít  případným  dalším  potí-
žím,“  uvedl  náměstek  pri-
mátora Radovan Hořínek.
„Při havarijní opravě mu-

sela být vybourána podlaha 
bytu  včetně  souvisejícího 
energokanálu,  aby  mohla 
být  odkopána  nefunkční 
kanalizace.  Tato  byla  na-
hrazena provizorním kana-
lizačním potrubím. 
Nyní  probíhá  kompletní 

rekonstrukce,  s  usazením 

definitivního potrubí, vybe-
tonováním  nového  energo-
kanálu,  vyrovnáním  terénu 
pro  provedení  betonové 
desky  nové  podlahy  bytu, 
vyzděním  vnitřních  příček 
bytu  včetně  vyzdění  byto-
vého  jádra.  V  bytě  budou 
provedeny keramické obkla-
dy, nové omítky, podlahová 
krytina,  vnitřní  i  vchodové 
dveře, nové zařizovací před-
měty  a  kuchyňská  linka, 
bude  vyměněna  kompletní 
elektroinstalace,“  doplnila 
Dagmar  Horinová,  technik 
oddělení správy budov.  (pp)
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Renomovaný Svato-
václavský hudební fes-
tival (SHF) je největší 
mezinárodní festival du-
chovní a tzv. staré hud-
by v České republice. 
Od svého vzniku v roce 
2003 probíhá každoroč-
ně v průběhu měsíce září 
v mnoha chrámech celé-
ho Moravskoslezského 
kraje a nevynechává ani 
Frýdek-Místek.
Letošní  16.  ročník 

oslavuje  30  let  od  same-
tové  revoluce  –  30  let 
svobody  –  a  bude  se  ko-
nat  ve  dnech  3.–28.  září, 
kdy  nabídne  32  koncertů 
mimořádné  umělecké 
kvality.  Festival  se  letos 
pyšní  provedením  ba-
rokní  opery  s  loutkami, 
novodobými  premiérami, 
koncerty  exkluzivních 

zahraničních  interpretů, 
BBC  New  Generation 
Artists,  laureátů  Gramo-
phone  Awards,  Poznaň-
ské  filharmonie,  svých 
rezidenčních  souborů 
Collegium 1704, Collegi-
um Marianum a Českého 
filharmonického  sboru 
Brno, ale i Ondřeje Rum-
la s filharmonií.
„Do Frýdku-Místku le-

tos  přivážíme  exkluzivní 
projekt  NEJSVĚTĚJŠÍ 
MATCE  –  PENDEREC-
KI / KILAR / GÓRECKI. 
Přední  polský  sbor  Ca-
merata  Silesia  se  saxofo-
nistou Pawłem Gusnarem 
a  varhaníkem  Tomaszem 
Orlowem  představí  du-
chovní  program  založe-
ný  na  dílech  Krzysztofa 
Pendereckého,  Henryka 
Mikołaje  Góreckého, 

ale  i  na  kontrastech  Ave 
Maria  Giuseppa  Verdi-
ho  a  Antona  Brucknera. 
SHF  má  k  Frýdku-Míst-
ku  opravdu  blízko,  jeho 
chrámovou  atmosfé-
ru  prosycenou  zážitky 
z hudby zachycuje  již 16. 
rokem  prestižní  místní 
fotograf Ivan Korč a nově 
v historickém srdci Míst-
ku  navázal  festival  spo-
lupráci  s  nově  otevřenou 
kavárnou  a  pražírnou 
na  Staré  poště  –  Lucy‘s 
Piano  Café  &  Jazz  /  Big 
Blond  Coffee,  a  dal  tak 
možnost  vzniku  partner-
ské  festivalové  kavárny,“ 
ladí  místní  k  návštěvě 
festivalu ředitel a drama-
turg SHF, místecký rodák 
Igor  Františák.  (pátek 6. 
9., 19.00, Frýdek-Místek 
– kostel sv. Jana a Pavla)

Svatováclavský hudební festival 
má k Frýdku-Místku opravdu blízko

Pěvecký sbor 
Catena musica 
z Frýdku-Místku

neděle 9. září,
 začátek 

v 15.30 hodin
Farní kostel 

Sv. Jana Křtitele 
Frýdek

Vstup volný.
Koncert se koná 

v rámci programu 
Dny evropského 

kulturního dědictví.
Doba trvání 

koncertu 1 hodina.
www.catenamusica.cz

Statutární město Frýdek-Místek pořádá

DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2019
U této příležitosti budou veřejnosti zdarma 
zpřístupněny památkové objekty 
ve Frýdku-Místku.

Neděle 
15. září 2019
13.30  17.00

Frýdek

Muzeum Beskyd F-M 
– frýdecký zámek
Kostel sv. Jana Křtitele
Bazilika Navštívení Panny Marie
Evangelický kostel
Kaple Svatého kříže v Hájku

Místek

Kostel sv. Jana a Pavla
Kostel sv. Jakuba

Doprovodné akce: 

Zpřístupnění věže kostela sv. Jana Křtitele                 
Koncerty duchovní hudby:
                                  15.00 hod. v kostele sv. J. Křtitele (PS Catena Musica)
                                  16.00 hod. v bazilice (skupina Hrozen a jejich hosté) 

„Jsem rád, že Lidový dům v Místku tuto akci pořádá. 
Z mého  pohledu  je  to  společenská  událost,  která  lidem 
se zdravotním postižením umožní potkat se, pobavit se, 
možná navázat nová přátelství. Každá  taková akce, kte-
rá přispívá ke zvyšování kvality života lidí s mentálním 
postižením,  je  prospěšná  a  zaslouží  si  podporu. Mohou 
se zde setkat lidé s mentálním postižením, kteří využívají 
služeb zařízení na území města. Jedná se  například o kli-
enty městské příspěvkové organizace Žirafa - Integrované 
centrum, p. o., Handicap centra Školy života či denního 
centra Maják. Líbí se mi, když organizace, které posky-
tují služby stejné cílové skupině, vzájemně spolupracují,“ 
chválí akci náměstek primátora Marcel Sikora, který nad 
ní za Statutární město Frýdek-Místek přijal záštitu.

Havajský ples stmelí klienty
využívající sociálních služeb

Společné setkání

Nad pořádanou akcí převzal záštitu  
Náměstek hejtmana MSK - Jiří Navrátil 

Senátor - Jiří Carbol
náměstek primátora Marcel Sikora

 

25. 9. 2019

lidí se zdravotním postižením napříč službami

Lidový dům Vás srdečně zve na

- s tanečním programem, jehož součástí bude i vystoupení 
  a tombola, nás bude provázet DJ

- každý účastník obdrží u vstupu havajský 
  květinový řetěz

Výborný oběd zajištěn
od 9:00 do 14:00

- v havajském stylu

vstupné - 100Kč

Společné setkání

Nad pořádanou akcí převzal záštitu  
Náměstek hejtmana MSK - Jiří Navrátil 

Senátor - Jiří Carbol
náměstek primátora Marcel Sikora

 

25. 9. 2019

lidí se zdravotním postižením napříč službami

Lidový dům Vás srdečně zve na

- s tanečním programem, jehož součástí bude i vystoupení 
  a tombola, nás bude provázet DJ

- každý účastník obdrží u vstupu havajský 
  květinový řetěz

Výborný oběd zajištěn
od 9:00 do 14:00

- v havajském stylu

vstupné - 100Kč
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P ř í s p ě v k o v á  
o r g a n i z a c e  

s t a t u t á r n í h o  
m ě s t a  

F r ý d e k -
M í s t e k  

ŽIRAFA-
INTEGROVANÉ 

CENTRUM FRÝDEK-
MÍSTEK  

Žít s radostí je cesta našeho srdce. Jen ve spojení s ním jsme 
schopni nalézt a projevovat skutečnou sílu. 

Potřebujete více informací? Podívejte se na naše 
webové stránky: www.zirafafm.cz,  

kontaktujte sociální pracovnici na email: 
socialni@zirafafm.cz,  

tel: 558431563 

budova na ulici Fibichova 469 
denní stacionář, chráněné bydlení a 

odlehčovací služba 
Program na budově: 

V 8, 00 hod. prezentace organizace s 
povídáním pracovníka oddělení zvýšené 

péče 
V 9,00 hod. ukázka canisterapie s Bc. 

Helenou Fejkusovou z organizace 
Podané ruce, z.s. 

V 10,30 hod. prezentace organizace s 
povídáním pracovníka denního 

stacionáře 
Ve  13,00 hod. prezentace organizace  s 

povídáním ergoterapeuta 
V 15,30 hod. prezentace organizace s 
povídáním pracovníka chráněného 

bydlení, ochutnávka sladkého 
překvapení 

 
 
 
 
 

budova na Janáčkově ulici 310 
denní stacionář 

Program na budově: 
 

 v 8,00 hod. prezentace organizace s 
povídáním pracovníka oddělení dílen 

 
V 9,00 hod. přednáška na téma 
zdravého stravování s Pavlínou 

Cidlíkovou, která se dlouhodobě 
věnuje makrobiotice, vaření a 

masážím shiatsu 
 

V 10,30 hod. prezentace organizace s 
povídáním pracovníka oddělení dílen 

 
 

Den otevřených dveří 
dne 9.10.2019 

„Přijďte se k nám podívat!“ 

Příznivci pohybu 
mají jedinečnou šanci 
se na krátké procházce 
setkat se svými přáteli 
nebo poznat nové. Stačí 
se zúčastnit Pochodu pro 
seniory, který se koná 20. 
září. Startujeme v 9.00 
od autobusové zastáv-
ky Lískovec – Hájek, cíl 
máme v Sedlištích u re-
staurace Nová Lašská 
jizba. Trasa je nenáročná, 
s občasným stoupáním, 
dlouhá asi 3 km.
Akci  pořádá  Centrum 

pečovatelské  služby  Frý-
dek-Místek,  příspěvková 
organizace  ve  spoluprá-
ci  s  Oblastním  spolkem 
Českého  červeného  kříže 
Frýdek-Místek,  za  finanč-
ní  podpory  Statutárního 
města  Frýdek-Místek  a  je 
určena seniorům a osobám 
se  zdravotním  postižením, 
kteří  si  s  sebou  mohou 
vzít  jakýkoli  doprovod. 
Snažíme  se  touto  činností 
podpořit  aktivitu  senio-
rů  a  umožnit  jim  strávit 
den  v  příjemné  atmosféře. 
Účastníci  obdrží  na  startu 
vodu a oplatku, v cíli je pro 
ně  připravena  zábavná  hra 
k  procvičení  pozornosti, 
prohlídka dřevěného koste-
la Všech svatých, informa-

ce  ve  stánku VZP,  drobné 
dárky  a  kupón  na  občer-
stvení v restauraci. Na akci 
i  z  ní  vás  zdarma  dopraví 
svozové autobusy. 

Z Frýdku do Hájku:
U Gustlíčka 8.17, Na Ve-

selé  8.20,  T.  G.  Masaryka 
8.23, Magistrát 8.26, Revo-
luční 8.29, Lískovecká 8.33, 
Sídliště  8.35,  Nová  Osada 
8.39, Hájek 8.43

Z Místku do Hájku:
Poliklinika (strana u bu-

dovy)  8.04,  Polit.  obětí 
(u  Národního  domu)  8.08, 
Domov seniorů 8.10, Base-
ballové  hřiště  8.12,  Mys-
livečka  8.13,  Riviéra  8.17, 
Frýdlantská 8.19, Ostravská 
8.22, Anenská 8.24, Krytý 
bazén  8.26,  Bruzovská 
8.31, Nemocnice 8.32, Roz-
cestí  u  školy  8.34,  Sídliště 
8.37, Nová Osada 8.41, Há-
jek 8.45

Odjezd do Frýdku ze 
Sedlišť ve 12.00  (z parko-
viště za Lašskou jizbou).

Odjezd do Místku ze 
Sedlišť v 12.30  (z  parko-
viště za Lašskou jizbou).

Na místo konání akce se 
můžete dopravit  i MHD – 
linka č. 11. 
Odjezdy na zastávku Há-

jek od Místek, Riviéra 8.23, 
Místek,  Frýdlantská  8.25, 

Centrum pro zdravot-
ně postižené Moravsko-
slezského kraje, o.p.s., 
nabízí komplexní sociál-
ní služby pro osoby se 
zdravotním postižením 
a seniory pod jednou 
střechou.
Centrum  pro  zdravotně 

postižené  Moravskoslez-
ského  kraje,  o.p.s.,  posky-
tuje sociální služby již přes 
10  let. V naší poradně pro 
osoby se zdravotním posti-
žením rádi zodpovíme do-
tazy  týkající  se  například 
potřebné  péče,  sociálních 
služeb,  dávek  a  příspěvků 
či  kompenzačních  pomů-
cek. V rámci služby osobní 
asistence  pak  pomáháme 
lidem  přímo  v  jejich  do-
mácím  prostředí.  Kvalifi-
kované  osobní  asistentky 
pomáhají s úkony, které již 
člověk vlivem svého zdra-
votního  handicapu  není 
schopen  zvládat  sám. 

Jedná  se 
n a p ř í k l a d 
o pomoc při 
osobní  hy-
gieně,  oblé-

kání,  přichystání  a  podání 
stravy,  péče  o  domácnost 
a  mnoho  dalšího.  Osobní 
asistentky  jsou  tak  nejen 
„prodlouženou  rukou“ 
klientů,  ale  také  se  po-
dílejí  na  jejich  aktivním 
vyplnění  volného  času  či 
je  doprovázejí  k  lékařům, 
na nákupy apod. Naše služ-
by  zahrnují  také  půjčovnu 
kompenzačních  pomůcek, 
volný  přístup  k  internetu 
pro  osoby  se  zdravotním 
postižením či volnočasové 
aktivity  formou  pravidel-
ných  setkání  v  rámci  cvi-
čení  jógy,  kroužku  korál-
kování či ergoterapie.
Více  informací  o  čin-

nosti  naší  organizace 
a  jednotlivých  službách 
naleznete na našich webo-
vých  stránkách  www. 
.czp-msk.cz,  telefonicky 
na čísle 558 431 889 či pří-
mo  na  našem  pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Adresa:  Kolaříkova  2185, 
738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 431 889
E-mail: 
czp.fm@czp-msk.cz

PŘIPRAVENI VYRAZIT: Po procházce na Olešné je tu znovu obvyklá trasa se star-
tem v Hájku.  Foto: Petr Pavelka

Pochod pro seniory – z Hájku do Lašské jizby v Sedlištích

Místek,  Politických  obětí 
8.29,  Frýdek,  žel.  stanice 
8.34, Frýdek, T. G. Masary-
ka  8.37,  Frýdek, Magistrát 
8.39,  Frýdek,  Bruzovská 
8.41,  Frýdek,  Nemocnice 
8.42, Frýdek,  rozc. u školy 
8.43,  Frýdek,  sídliště  8.45, 

Frýdek, Horní 8.47, Frýdek, 
Nová Osada 8.49, Lískovec, 
Hájek 8.51.
Pochod  se  koná  za  kaž-

dého počasí. 
Nepropásněte tuto pří-

ležitost udělat něco pro 
své zdraví a dobrou ná-

ladu. Jste všichni srdečně 
zváni.
V  případě  otázek  nás 

kontaktujte:  730  519  500, 
558 434 359 nebo na e-mail: 
kotaskova.cds@psfm.cz.

 Adéla Kotásková, 
 CPS FM, p. o.

Centrum pro zdravotně postižené
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Historicky první open 
air festival brazilského 
jiu-jitsu se konal 10. srp-
na na přehradě Olešná 
u Frýdku-Místku. Akce 
byla zasvěcena nejen bo-
jovým sportům, které 
můžete trénovat v domá-
cí akademii Draculino, 
ale i všem ostatním. 
Celému  festivalu  přálo 

počasí,  a  tak  si  stovky  ná-
vštěvníků  mohly  zdarma 
vyzkoušet  nespočet  spor-
tovních  akti-
vit  od  gym-
nast ických 
kruhů,  ak-
robatických 
šál,  strong  man  disciplín, 
paddleboardingu až po ote-
vřené lekce jiu-jitsu a MMA 
pod vedením lektorů z pořá-
dající akademie Draculino,“ 
bilancoval  hlavní  organizá-
tor akce Robin Javorek.
Celý  festival  zahájil  vá-

lečný veterán z Afghanistá-
nu  Lukáš  „Hiro“  Hirka, 
který  je  bývalý  člen  Dra-
culina. V rámci Milky Way 

proběhl  také,  v  České  re-
publice  vůbec  poprvé,  tur-
naj týmů v grapplingu, což 
je  úpolový  sport  využíva-
jící páky a škrcení. Z osmi 
týmů z Česka a Slovenska 
si vítězství a titul šampiónů 
Milky  Way  odvezl  pardu-
bický klub Pretorian.
Sportovního  ducha  a  at-

mosféru  festivalu  dokreslo-
vala vodní hladina přehrady 
Olešné, silueta Beskydských 
hor  a  otevřené  nebe.  Akce 

získala  vel-
mi  pozitivní 
ohlasy,  co 
do  obsahu, 
tak  i  právě 

krásné přírodní lokace, a tak 
se  event  mananžer  Milky 
Way  Bohumil  Vojkůvka 
a ředitel festivalu Robin Ja-
vorek  ihned  pustili  do  pří-
prav druhého ročníku, který 
je  plánován  na  8.  8.  2020. 
Ale již od tohoto září si i vy 
můžete vyzkoušet brazilské 
jiu-jitsu v náboru pro  začá-
tečníky. Více informací na-
jdete na www.draculino.cz.

Sport

2. etapa cyklistické 
Czech Tour Olomouc–
Frýdek-Místek skončila 
na Zámeckém náměstí 
po 186 kilometrech hro-
madným spurtem. Po ní 
se stal novým držitelem 
žlutého trikotu pro nej-
lepšího jezdce 11. roč-
níku etapového závodu 
první kategorie UCI Ji-
hoafričan Daryl Impey 
ze stáje Mitchelton Scott, 
který sice u nás nevyhrál, 
když se musel sklonit 
před Shane Archboldem 
z Nového Zélandu ze stá-
je Bora Hansgrohe, ale 
šestivteřinová bonifikace 
jej posunula do čela, kde 
vystřídal svého týmového 
kolegu Australana Luka 
Durbridgeho.

Z  českých  jezdců  stáje 
Elkov-Author  skončil  nej-
lépe  v  etapě,  v  níž  hned 
v  úvodu  ujel  z  hlavního 
pole kvartet jezdců a jejich 
náskok  postupně  narůstal 
až  na  čtyři  a  půl  minuty, 
Dominik  Neuman  na  13. 
místě.  Především  jezdci 
stále  Mitchelton  Scott  si-
tuaci kontrolovali a po páté 
vrchařské prémii na Bum-
bálce  závod  vzali  do  své 
režie spolu s další stájí Wo-
rld Tour – Bora Hansgrohe. 
Seřadili se na čele pelotonu 
a připravovali spurt pro své 
lídry.  Australská  stáj  pro 
vítěze  jedné z  etap  letošní 
Tour de France Impeye, ale 
více se radovali v cíli před 
frýdecko-místeckými  di-
váky jejich soupeři.

Šestnáctiletý Bruno Ta-
tarko z Frýdku-Místku 
je velkou nadějí českého 
snowboardcrossu, v němž 
je několikanásobným 
mistrem České republiky, 
vítězem Českého poháru, 
mezinárodním mistrem 
Německa a Rakouska. 
V létě osvědčuje svou uni-
verzálnost na prknech, 
věnuje se longboardu, 
jezdí na skejtu a wake-
boardu. V srpnu vyhrál 
extrémní závod na long-
boardech Red Bull Feel 
the Wheel 2019.
Letošní  ročník  závodu 

Red  Bull  Feel  the  Wheel 
byl fantastickou podívanou 
i  přes  nešťastnou  situaci, 
během  které  bikrosovou 
trať v pražských Bohnicích 
v  sobotu  10.  srpna  zalil 
déšť, takže se jubilejní pátý 
ročník longboardcrossové-
ho  závodu  podařilo  uspo-
řádat až den následující.
Na  startovní  čáru  se 

v  průběhu  finálových  jízd 
postavilo  přes  130 odhod-
laných  jezdců,  kteří  měli 
jasný  cíl  –  ukázat  sobě 
a divákům, že vyhlášenou 
bohnickou bikrosku plnou 
nevyzpytatelných  kopců 
a  klopének  dokážou  zajet 
co nejlépe.
Všichni  se  snažili  a vy-

dali  ze  sebe  maximum. 
V dámské kategorii mohli 
diváci vidět i českou snow-
boardcrossovou  královnu 
Evu  Samkovou,  pravidel-
nou  účastnici  Red  Bull 
Feel the Wheel, která skon-
čila na druhém místě.
V  mužské  kategorii 

sváděl  kruté  boje  právě 

FINIŠ: Na frýdeckém náměstí etapa končila hromadným spurtem.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek byl znovu součástí cyklistické Czech Tour

„s podporou
města“

JIU-JITSU NA OLEŠNÉ: Festival přinesl pestrý pro-
gram sportovních aktivit.  Foto: Petr Pavelka

Olešnou obsadili zápasníci

LONGBORĎÁK: Vítězný Bruno Tatarko. 
 Foto: © RedBull.cz

Tatarko válí na různých prknech

frýdecko-místecký  Bruno 
Tatarko,  naděje  českého 
snowboardcrossu,  a  Vla-
dimír  Blecha,  loňský  ví-
těz  závodu.  Nakonec  byly 

karty  nakloněny  Brunovi, 
jenž to zvládl o pouhé čtyři 
setiny  lépe.  Gratulujeme! 
 (pp, 

 zdroj: web RedBull.cz)
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kam za sportem a relaxací

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky

6. kolo (so 7. 9.) v 16.00
MFK Frýdek-Místek – 1. FC Slovácko B 

8. kolo (so 21. 9.) v 15.30
MFK Frýdek-Místek – ČSK Uherský Brod 

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M, z.s. 
přijímá mladé zájemce o stolní tenis ve věku 9–15 let.

Hrajeme: úterý od 17.30 do 19.30 hodin, 
pátek od 17.30 do 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ 
na ulici J. Čapka (MHD zastávka u Gustlička, 

vchod boční brankou). 
Kontakt na trenéra: 774 999 297. 

Začínáme v pátek 6. září.

Vedení města podpořilo 
projekt mezinárodní spo-
lupráce mladých basket-
balistů ze Spojených států, 
kteří zavítali do Frýdku-
-Místku. Zahraniční hrá-
či z týmu PSB Greensboro 
takto zahájili předsezonní 
přípravu, v rámci které 
poměřili síly i s domácími 
hráči Basketpoint Frý-
dek-Místek.
„Město dlouhodobě pod-

poruje  mladé  sportovce 
a  vítá  podobné  projekty. 
Věřím,  že  je  to  přínosné 
pro  hráče  nejen  na  spor-
tovní úrovni, ale také na té 
osobní. Navíc  se  takto  do-
zví  o  Frýdku-Místku  až 
v  daleké  Americe,“  uvedl 
náměstek  pro  sport  Pa-
vel  Machala,  který  spolu 
s  primátorem  Michalem 
Pobuckým  přijal  zahranič-
ní  delegaci  na  radnici,  ale 
navštívil  i modelový zápas 
v  tělocvičně  Gymnázia 
Petra Bezruče. Kromě  tré-
ninků  s  domácím  týmem 
Basketpoint Frýdek-Místek 
došlo i na konfrontaci s dal-

šími  basketbalovými  týmy 
z našeho regionu. „Myslím, 
že  to  je událost,  která pře-
sahuje rámec našeho města 
a asi i kraje,“ uvádí organi-
zátor  tohoto  projektu  Zde-
něk Navrátil.
Celou  akci  doprovázel 

Corey  Muirhead,  bývalý 
kanadský  profesionální 
basketbalový  hráč,  hrají-
cí  několik  sezón  v  České 
republice  za  tým  BK  Par-
dubice  v  Mattoni  NBL. 
Fanoušci  basketbalu  u  nás 
ho dodnes poznávají a často 
jej zastavují na ulici s cílem 
udělat  si  společnou  fotku 
nebo alespoň jej pozdravit.
V  připraveném  souboji 

na  gymnáziu  se  zrodil  vý-
sledek USA – Česká repub-
lika 45:47. „Naše návštěva, 
věková  kategorie  U15,  si 
proti  týmu  U17  z  Ostravy 
nepřipouštěla  ani  chvilku, 
že  by  mohla  prohrát.  Oni 
by  nechtěli  prohrát  asi  ani 
s profíky, kdyby se jim měli 
postavit. Vítězná mentalita, 
refuse  to  loose,  po  hvizdu 
píšťalky  rozhodčího  se 

USA VE F-M: Američtí basketbalisté na radnici i v hale.  Foto: Jan Košák, Petr Pavelka

Ve Frýdku-Místku si zahráli basketbalisté z USA

hráči  transformují  ve  vá-
lečníky  s  jediným  cílem 
– vyhrát. To je ten největší 
rozdíl oproti hernímu proje-
vu našich družstev a našich 
přátel  z  USA.  Budeme  se 
muset  zamyslet  společně 
s trenéry, jestli naše filozo-
fie  „nejde  jen  o  výsledek“ 
není  trošku na  závadu  cel-

kového přístupu hráčů k zá-
pasům  i  v  budoucnosti.  Je 
to  alchymie.  V  USA  hrají 
jen  ti nejlepší a každý tým 
na  každé  škole  tvoří  vý-
běr patnácti ze stovek dětí, 
a nejen v basketbale. U nás 
je to trošku jinak, ke sportu 
máme potíže v každé kate-
gorii  přitáhnout  aspoň pat-

náct  dětí  a  určitě  pomáhá, 
že  jim  poskytneme  herní 
prostor a uplatnění v zápa-
sech, bez kterého by přípra-
va ztratila kouzlo a vyhrály 
by  telefonové  kratochvíle,“ 
zamyslel se Zdeněk Navrá-
til, předseda frýdecko-mís-
teckého  basketbalového 
klubu.   (pp)

Stejně jako loni skon-
čila pohárová cesta 
Valcířů ve 2. kole na pr-
voligovém soupeři. Kar-
viná ve Stovkách splnila 
roli favorita, když si už 
v první půli vypracovala 
rozhodující náskok.
Karviná  roli  favorita  po-

tvrzovala  od  první  minuty 
a pozorný tak musel být pře-
devším brankář Valcířů Ci-
upa. Střely Webera a Buka-
ty ale mezi tři  tyče naštěstí 
těsně nezamířily. Přesto šla 
Karviná  ještě  v  první  půli 
do  vedení.  Ve  30.  minutě 
sice  nejprve  zachránilo  Li-
pinu břevno, hned vzápětí se 
však  svěřenci Martina Pul-
pita provinili faulem a kopa-
la se penalta. K té se postavil 
Dávid Guba a byl neomylný. 
Ještě  více  klidu  pak  dodal 
do druhé půle hostům ve 43. 

STOPKA V POHÁRU: Valcířům ji vystavila prvoligo-
vá Karviná.  Foto: Petr Pavelka

Z poháru nás vyřadila Karviná
MFK F-M – MFK Karviná 1:3

minutě Petr Galuška.
Když  pak  zkraje  dru-

hé  půle  navýšil  skóre 
z  pohledu  Karviné  na  3:0 
střídající  kanonýr  Michal 
Petráň,  bylo  rozhodnuto. 
Přesto  se  Valcíři  dočkali 
alespoň  snížení.  Nařízený 

pokutový kop sice Šumský 
neproměnil,  z  dorážky  se 
však  prosadil  Stefan  Vi-
sić. Lipina  se  ještě  snažila 
utkání zdramatizovat, další 
branku se však vstřelit ne-
povedlo  a  favorit  si  závěr 
utkání zkušeně pohlídal.

Tři zlaté a jednu 
bronzovou vybojova-
li závodníci Rychlostní 
kanoistiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek na mis-
trovství České republiky 
v Račicích, které se ko-

nalo 18.–21. července.
Dvě  zlaté  medaile  vy-

bojovala Beáta Pokludová 
v  kategorii  MK1  Benja-
mínky A na tratích 500 m 
a 200 m.
Třetí zlatou medaili vy-

bojoval  Kristián  Czerný 
v  kategorii  MK1  Benja-
mínci  B  na  trati  500 m. 
Bronzovou medaili  přidal 
do  sbírky  Ondra  Růžička 
v  kategorii  MK1  Benja-
mínci C na trati 500 m.

Medaile z MČR v Račicích
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostře-
dí a zemědělství, který 
má v kompetenci naklá-
dání s komunálním od-
padem, připravil ve spo-
lupráci se společností 
Frýdecká skládka, a.s., 
zajišťující svoz komu-
nálního odpadu na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku, harmo-
nogram svozu objemné-
ho odpadu v září 2019, 
a to formou přistavení 
velkoobjemových kontej-
nerů.
V září 2019 budou vel-

koobjemové  kontejnery 
přistaveny  na  66  svozo-
vých místech,  jak  je  uve-
deno  v  harmonogramu 
níže.  Přistaveny  budou 
vždy  dopoledne  uve-
deného  dne,  nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváže-
ny  budou  následující  den 
mezi  6.  až  12.  hodinou. 
Odpad  smí  být  odkládán 
pouze  do  kontejnerů!  Ja-
kékoliv  odkládání  odpa-
du  mimo  kontejner  bude 
považováno  za  odkládání 
odpadu  mimo  vyhrazené 
místo  dle  ust.  §  69  odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o  odpadech  a  o  změně 
některých  dalších  záko-
nů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  s možností  ulo-
žení  pokuty  až  do  výše 
50.000 Kč.  V  době  koná-
ní  svozu  bude  Městská 
policie  Frýdek-Místek 
provádět  pravidelné  kon-
troly  konkrétních  stano-
višť  a  bude  sankcionovat 
na  místě  ty,  kteří  se  do-
pustí  přestupku  proti  ve-

řejnému pořádku, tj. odlo-
ží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU

9. 9.
Frýdek,  Panské  Nové 

Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan),  ul.  K  Hájku  140 
(u  obchodu),  ul.  Lubo-
jackého 2702 (napojení ul. 
J. E. Purkyně), ul. Bruzov-
ská 1826 (u vodárny).

Místek,  ul.  Kollárova 
146  (u  pečovatelských 
domů), ul. Fibichova 1499 
(poblíž  Gymnázia  Petra 
Bezruče), ul. Pionýrů 803.

10. 9.
Frýdek,  ul.  K  Lesu 

1822  (naproti  kříže),  ul. 
Nové Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul.  Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p.  1327  (u  prádelny),  ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě).

Místek, ul.  Beethove-
nova  1857  (na  parkoviš-
ti),  ul.  Myslbekova  2034 
(u rozvodny), ul. Ke Spla-
vu 1568 (u nádob na sepa-
rovaný odpad).

11. 9.
Lískovec 410 (za výrob-

nou krůtích výrobků).
Frýdek,  ul.  Lískovec-

ká (u domu č.p. 2086), ul. 
Jiřího Hakena 1658 (u ve-
čerky  „Maják“),  ul.  Slez-
ská  2898  (na  parkovišti), 
ul. Černá cesta 2874 (u ob-
chodu), ul. Křižíkova 1352 
(autobusové  stanoviště 
VP), ul. Tolstého 110 (u te-
lefonní  budky),  ul.  Maxe 
Švabinského  2237  (smě-
rem k ul. Lískovecká).

12. 9.
Frýdek,  ul.  Slunečná 

(vedle  I.  P.  Pavlova  284), 
ul.  Nad  Mostárnou  2631 
(u  lávky),  ul.  Josefa  Sku-
py  2928  (za  kulturním 
domem),  ul.  Cihelní  3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u  popelnic),  ul.  Slunečná 
290,  ul.  Slunečná  302, 
ul.  Lískovecká  (u  domu 
č.p.  2086),  ul.  Jana  Čap-
ka  3080  (vedle  domu  č.p. 
3080).

16. 9.
Místek,  ul.  Březinova 

789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské  armády  1935 
(na  parkovišti),  ul.  Anen-
ská  632  (na  parkovišti), 
ul.  Zdeňka  Štěpánka  154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332.

17. 9.
Místek, ul. Jiřího Trnky 

(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frý-
dlantská 2199 (u věžáků).

Zelinkovice, ul. Příbor-
ská  63  (poblíž MŠ,  u  ná-
dob  na  separ.  odpad),  ul. 
Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice).

Chlebovice, ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transformáto-
ru),  ul.  Františka Prokopa 
110 (u pošty), ul. Staříčská 
78  (u  pana Martínka),  ul. 
Vodičná 1 (Dům včelařů).

Lysůvky,  ul.  Zahrad-
nická  51  (naproti  zahrad-
nictví).

18. 9.
Frýdek, ul. Jana Čapka 

3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul.  Pekařská  3421  (za  do-
mem č. p. 3057)

Místek,  ul.  Pavlíkova 
270 (u nádob na separova-
ný  odpad),  ul.  Lesní  505, 

ul. Palkovická 305 (u pod-
chodu).

19. 9.
Lískovec,  ul.  K  Sed-

lištím  305  (u  kulturního 
domu), ul. K Sedlištím 281 
(u hřbitova).

Skalice 61  (u  kul-
turního  domu),  Skalice 
137  (u  kostela),  Skalice 
128  (u  vrby),  Skalice  32 
(u žampionárny).

Místek,  ul.  Vojtěcha 
Martínka  2373  (u  hřiště), 
ul.  Kolaříkova  574,  ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul.  Čelakovského  1474 
(bývalá prodejna).

Skalice – Kamenec roz-
cestí (poblíž č. p. 399)

Do  velkoobjemových 
kontejnerů  ODKLÁDEJ-
TE  OBJEMNÝ  ODPAD 
(např.  skříně,  ostatní  ná-
bytek,  koberce,  matra-
ce),  NEODKLÁDEJTE 
nebezpečný  odpad  (např. 
mazací  a  motorové  oleje, 
olejové  filtry,  televizory, 
monitory,  počítače,  ob-

razovky,  lednice,  mra-
záky,  zbytky  barev,  laků 
a  ředidel,  použité  obaly 
od  postřiků,  autobate-
rie  a  monočlánky,  prošlé 
a  nepotřebné  léky).  Tyto 
odpady  můžete  zdarma 
odložit  ve  sběrném dvoře 
(ul.  Panské  Nové  Dvory 
–  v  objektu  společnosti 
Frýdecká  skládka,  a.s., 
ul.  Jana  Čapka  –  sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě  –  pod  estakádou, 
ul.  Collo-louky  –  vedle 
supermarketu  Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ staveb-
ní  odpad  ani  biologický 
odpad (např. větve, tráva).
Změna  umístění  velko-

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

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
23. schůzi konané dne 9. 
7. podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb pro rok 
2020“ (dále jen „Pro-
gram“).
Účelem  realizace  Pro-

gramu je finanční podpora 
poskytovatelů  registro-
vaných  sociálních  služeb, 
jejichž  potřebnost  je  vy-
jádřena  ve  Střednědobém 
plánu  rozvoje  sociálních 
služeb  a  navazujících  ak-
tivit ve městě Frýdek-Mís-
tek  na  období  2019–2021 
(dále  jen  „SPRSS  FM“). 

Podporováno bude posky-
tování  sociálních  služeb, 
které jsou součástí základ-
ní  Krajské  sítě  sociálních 
služeb. Sociální služby za-
řazené  do  základní  Kraj-
ské  sítě  sociálních  služeb 
jsou služby ze strany kraje 
pověřené k výkonu služby 
obecného  hospodářského 
zájmu  formou  uzavření 
„Smlouvy  o  závazku  ve-
řejné služby a vyrovnáva-
cí  platbě  za  jeho  výkon“. 
Důvodem podpory je udr-
žení stávajících sociálních 
služeb  a  podpora  nových 
sociálních služeb v soula-
du se SPRSS FM na území 

statutárního  města  Frýd-
ku-Místku.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 9. 9. do 20. 9. 
2019 včetně.
Byla-li  žádost  podána 

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

visející  s  dotačním  Pro-
gramem  včetně  formulá-
řů  a  podmínek  Programu 
jsou  k  dispozici  na  inter-
netové  adrese  www.fry- 
dekmistek.cz,  sekce  so-

ciální  služby-dotace-do-
tace  na  podporu  a  rozvoj 
sociálních služeb.
Kontaktní osoba (admi-

nistrátor) je:
Magda Máchová, od-

bor sociálních služeb
Tel.  558  609  317, 

778 492 351
e-mail:  machova.mag-

da@frydekmistek.cz
Žadatel  o  dotaci  před-

kládá  „Žádost  o  poskyt-
nutí dotace pro rok 2020“ 
v jednom podepsaném 
originále  s  přílohami 
v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně  Magistrátu  města 

Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město Frý-

dek-Místek
Magistrát města Frýd-

ku-Místku
Odbor sociálních slu-

žeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a)  plným  názvem  či 

jménem  (názvem)  žadate-
le  a  adresou  (sídlem)  ža-
datele,
b)  textem  „Neotvírat-

-žádost  o  dotaci  na  pod-
poru  a  rozvoj  sociálních 
služeb“.
 Odbor sociálních služeb

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2020

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě v září
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
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 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. 
NP (kancelář)
nebytový prostor 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 
nebytový  prostor  o  výměře  18,97 m²,  II. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. 
NP (kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná  plocha  a  nádvoří,  (stavba  je  sou-
částí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 
m², I. NP (kancelář)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  2,05 
m², I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 
m2, I. NP (provozovna)
nebytové  prostory  o  výměře  26,63 m2,  I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m2, I. PP (sklad)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  6,51 
m2, I. PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  4,63 
m2, I. PP (koupelna)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  2,05 
m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový  prostor  o  výměře  36,96 m2,  II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
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. 2322 na pozemku p.č. 2881 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez 
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 
m2 (sklad)
stavba  č.p.  2204  na  pozemku  p.č.  3978/3 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  č.p. 
2204  je  součástí  pozemku  p.č.  3978/3)  – 
bývalá místecká kasárna
nebyt.  prostory  o  celkové  výměře 
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 
m2 (kancelář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez 
č.p./č.e.  je  součástí  pozemku  p.č.  3975/6) 
–  bývalý  sklad  PHM  –  bývalá  místecká 
kasárna
nebyt.  prostor  o  celkové  výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba  č.p.  2205  na  pozemku  p.č.  3987/2 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  č.p. 
2205  je  součástí  pozemku  p.č.  3987/2)  – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 
m2, V. NP, místnost 505 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 
m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)
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
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Statutární město Frýdek-Místek Vás srdečně zve 
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
CENTRA AKTIVNÍCH SENIORŮ
Svazu seniorů ČR, z.s., Městské organizace Frýdek-Místek

Pondělí  16. 9. 2019    13.00 — 16.00
Centrum aktivních seniorů, Anenská 2477, Místek

Most  na  třídě  T.  G. 
Masaryka  ve  Frýdku  pro-
chází  od  května  celkovou 
opravou,  kterou doprovází 
omezení v dopravě.
Nově  je  od 19. srpna 

do 31. října uzavřena ram-
pa č. 1, tedy nájezd ve směru 
z Českého Těšína k magis-
trátu na tř. T. G. Masaryka.
Řidiči,  kteří  budou  chtít 

sjet ze silnice I/48 od České-
ho Těšína na třídu T. G. M. 
ve Frýdku, budou nuceni vo-
lit objízdnou trasu – dopo-

ručen je dřívější sjezd na sil-
nici 477 (před Lidlem), dále 
nahoru po silnici Bruzovská 
směrem  k  nemocnici  a  ná-
sledně doleva k magistrátu.

Nájezdové rampy spo-
lu s opěrnými pilotovými 
zdmi opravuje ŘSD (Ře-
ditelství silnic a dálnic).
Práce  na  rampě  R1  bu-

dou  zahrnovat  odvod  pod-
povrchové  vody,  dlouho-
době vytékající pod mostní 
konstrukcí, a opravy přípo-
jek dešťové kanalizace.

Most TGM – Rubikova křižovatka:
uzavírka rampy od Českého Těšína
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Nabídka kroužků a kurzů SVČ Klíč na školní rok 2019/2020

KERAMIKA: S hlínou si mohou vyhrát všechny věkové 
kategorie.  Foto: Petr Pavelka

Bližší informace k jed-
notlivým kroužkům 
a kurzům budou k dis-
pozici postupně v prů-
běhu září 2019. Prosíme 
sledujte webové stránky 
www.klicfm.cz, na kte-
rých najdete informa-
ce o cenách, termínech 
apod.

VÝTVARKA
Mozaika

Věk: od 9 let
Kreativní kroužek, ve kte-
rém si  vyzkoušíte  širokou 
škálu rukodělných technik 
a  poznáte  tradiční  i  nové 
materiály. Věnovat  se  bu-
deme i tradicím a zvyklos-
tem.

Šperkování
Věk: od 10 let
Přijďte a nechejte se uvést 
do šperkařské  tvorby. Vy-
robíte si originální šperky 
i  drobné  ozdoby  či  deko-
race  do  bytu.  Seznámíte 
se s moderními i tradiční-
mi  technikami  a  postupy. 
Součástí  kroužku  je  i  ná-
hled  do  historie  výroby 
šperků a ukázky slavných 
historických nálezů.

Barvička
Věk: 3–4 roky
Výtvarný  kroužek  pro 
děti,  které  si  rády  hrají 
a  tvoří.  Kroužek  můžete 
navštěvovat  nepravidelně 
a rodiče jsou vítáni.

Výtvarníček
Věk: 5–7 let
Výtvarný  kroužek  za-
měřený  na  rozvíjení  vý-
tvarných  dovedností. 
V  průběhu  kroužku  si 
děti  vyzkouší  různé  tech-
niky  výtvarné  činnosti. 
Seznámí  se  s  tradičními 
i  netradičními  materiály 
a postupy.

Paleta | mladší
Věk: 8–11 let
Kroužek  určený  zájem-
cům  o  výtvarnou  tvor-
bu.  Lekce  jsou  věnovány 
jednotlivým  výtvarným 
technikám:  kresbě,  mal-
bě  a  grafice,  s  důrazem 
na  získání  uměleckých 
kompetencí  a  rozvoj  este-
tického vnímání. Čas bude 
také  věnován  dějinám 
umění a návštěvě výstavy.

Paleta | starší
Věk: 12–16 let
Kroužek  určený  zájem-
cům  o  výtvarnou  tvor-
bu.  Lekce  jsou  věnovány 
jednotlivým  výtvarným 
technikám  –  kresbě, mal-
bě  a  grafice,  s  důrazem 

na  získání  uměleckých 
kompetencí  a  rozvoj  este-
tického vnímání. Čas bude 
také  věnován  dějinám 
umění a návštěvě výstavy.

Paličkování
Věk: dospělí
Naučíte  se  základní  tech-
niky  paličkování  a  dle 
předloh si vyrobíte jedno-
duché  motivy  touto  umě-
leckou technikou.

Pedig
Věk: dospělí
V  tomto  kurzu  vás  čeká 
pletení  z  pedigu,  získáte 
znalosti  z  druhů  pletení. 
Vyrábět  můžete  různé 
druhy  užitkových  věcí, 
jako  jsou  tác, koš, ošatka, 
truhlík, květník atd. 

Keramika pro děti 
| mladší

Věk: 5–8 let 
Oddělení Výtvarka připra-
vilo  pro  předškolní  děti 
kroužek  Keramika  pro 
mladší děti. V kroužku se 
děti  naučí  pracovat  či  si 
prohloubí  své  zkušenosti 
s  keramickou  hlínou,  se-
známí  se  s  procesy,  které 
vytváření  keramiky  pro-
vází.

Keramika pro děti 
| starší

Věk: 9–14 let
Oddělení  Výtvarka  při-
pravilo kroužek Keramika 
pro starší děti. V kroužku 
je kladen důraz na indivi-
duální  přístup  vzhledem 
k  úrovni  zkušeností  dětí 
s keramickou tvorbou.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí
Oddělení Výtvarka připra-
vilo  keramické  dopolední 
a  odpolední  dílny,  krouž-
ky a kurzy pro dospělé.

DIVADLO
Divadelní kroužek

Věk:  5–7  let  |  8–11  let  | 
10–15 let
Nejmladší, mladší, starší
Hlavním motivem je zlep-
šení  slovního  vyjadřová-
ní  a  mluveného  projevu 
u  dětí. Rozšiřování  slovní 
zásoby a především rozvoj 
přirozené  dětské  fantazie. 
Všech  těchto  našich  cílů 
chceme  dosáhnout  za  po-
moci  jednoduchých  dra-
matických  her  a  cvičení, 
prací  s  gesty,  improvizací 
na  různá  témata,  opako-
váním  básniček,  říkanek 
a  zpěvem  písní.  Budeme 
se  snažit  o  zapojení  dětí 
do  skupin,  ale  i  o  jejich 

individuální  projev.  Děti 
společně nacvičí  jednodu-
ché představení, se kterým 
se pochlubí  rodičům, pra-
rodičům i známým.

POHYB
Badminton 

Věk: 10–15 let
Začátečníci, pokročilí
Účastník  zvládne  základ-
ní pravidla a herní činnost 
badmintonu.

Malí sportovci
Věk: 4–7 let
Nejoblíbenější  pohybový 
kroužek  pro  naše  malé 
široko  daleko.  Kroužek, 
ve  kterém  se  děti  hravou 
a zábavnou formou sezná-
mí s různými druhy spor-
tů, her a cvičení a zároveň 
rozvinou tak své pohybové 
dovednosti  a  koordinaci 
celého těla.

Sportíci
Věk: 7–12 let
Kroužek  pro  děti,  které 
mají  rády  pohyb,  zaměře-
ný  především  na  cvičení 
na  nářadí  a míčové  a  po-
hybové  hry.  Vystoupení 
na různých kulturních ak-
cích,  jako  jsou  plesy,  fot-
balová  utkání  a  sportovní 
akce pro děti. 

Hopsalínek
Věk: 2–4 let
Kroužek pro  rodiče s dět-
mi.  Kroužek,  ve  kterém 
budou mít děti možnost se 
vydovádět.  Prostřednic-
tvím hudby, říkadel a písní 
získají kladný vztah k po-
hybu a zdokonalí si pohy-
bové dovednosti.

NERF kroužek
Věk: 8–15 let
Máš  rád  pohyb  a  nerfky? 
Pak je tento kroužek určen 
právě  tobě! Naučíš  se  zde 
hrát  hru  s názvem Nerfli-
ga a mnoho dalších aktivit 
s nerfkami. Také se naučíš 
správně  rozcvičovat,  pro-
tahovat  a  zlepšíš  svou  fy-
zickou kondici.

Judo
Věk: 6–15 let
V  kroužku  vás  naučíme 
bránit  se  proti  napadení, 
zdokonalíme  vaši  pohyb-
livost  a  seznámíme  vás 
se  zápasem  judo.  Naučíte 
se  správným  technikám, 
dozvíte  se  něco  o  historii 
juda,  názvosloví  a  budete 
se účastnit soutěží.

Kung–Fu
Věk: 7–15 let
Na  našich  trénincích  si 
zvýšíte svou fyzickou při-

pravenost, naučíte se sebe-
ovládání  a hlavně  se nau-
číte  základům  bojového 
umění a sebeobrany.

Lukostřelba
Věk: 8–12 let
Kroužek  pro  děti,  které 
se  chtějí  naučit  základům 
střelby  z  luku.  Lukostřel-
ba  je  pohodový,  relaxační 
a dnes velmi vyhledávaný 
sport, který pomáhá zklid-
nit mysl  a posílit  svalstvo 
celého těla.

Boj s mečem
Věk: 8–12 let
Děti se dozvědí něco o ry-
tířských ctnostech Kendo-
-Shinai  a  naučí  se  bojo-
vat  se  zvláštním  druhem 
meče. Jedná se o dynamic-
ké cvičení s mečem, které 
formuje tělo i mysl a klade 
si za cíl rozvoj osobnosti.

Pilates a zdravotní 
cvičení

Věk: dospělí
Slovo  Pilates  v  překladu 
znamená  souznění,  sou-
hra,  harmonie.  Tato  vy-
vážená  metoda  cvičení 
dokáže  zlepšit  vaši  těles-
nou  kondici,  držení  těla 
a  pohybovou  koordinaci. 
Zlepšuje  sílu  a  flexibilitu, 
ovlivňuje  i  ty  nejhlubší 
svalové  vrstvy  a  tvaruje 
tělo.

Zdravotní cvičení 
s jógovou relaxací

Věk: dospělí
Zdravotní  cvičení pro do-
spělé,  které  bude  oboha-
ceno o prvky  jógové  rela-
xace.

TANEC
TANEC | DANCE 4 

FUN 
Věk: Baby: 3–5 let | Mini: 
6–8 let | Děti: 9–11 let | Ju-
nioři: 12–15 let 
Taneční  kroužky  skupiny 
Dance  4  Fun  pro  kluky 
i holky zaměřené na výu-
ku  tanečního  stylu  Disco 

Dance. V kroužcích se za-
měříme na ladnost pohybů 
a  koordinaci  celého  těla. 
Naučíme  se,  jak  se  svým 
tělem  pracovat.  Společně 
se naučíme, že  tanec  fun-
guje  jako  prostředek  ko-
munikace na celém světě.

TECHNIKA 
Plastikový modelář

Věk: 9–17 let 
Pro  všechny  se  zájmem 
o  plastikové  nelétající 
modely,  bojovou  techniku 
apod. Naučíte se zručnos-
ti,  přesnosti,  trpělivosti 
a  seznámíte  se  s dějinami 
leteckého průmyslu.

Základy elektroniky 
Věk: 9–15 let
Začátečníci, pokročilí
V kroužku vás seznámíme 
se  základy  elektroniky. 
Naučíme vás vše potřebné 
o  elektronických  součást-
kách,  o  výrobě  plošných 
spojů  a  jejich  osazování 
součástkami  a  správnému 
pájení.  Budete  provádět 
základní  měření  a  nasta-
vování  elektronických 
obvodů.  Kroužek  bude 
probíhat v odborné učebně 
na  Střední  škole  řemesel 
ve Frýdku-Místku.
Základy programování 

v jazyce C#
Věk: 10–15 let
Základy  programování 
v  jazyce  C#.  Tento  jazyk 
je  dnes  světově užívaným 
jazykem a spolu s jazykem 
Java se učí na všech vyso-
kých  školách  přírodověd-
ného i technického směru. 
Zvládnutí  základů  tohoto 
jazyka je určitě vědomost-
ní přínos a bonus pro jeho 
další  studium  na  střední 
nebo  i  vyšší  škole.  Může 
být dobrým začátkem pro 
žáky 2. stupně ZŠ pro pří-
padné  rozhodování  se pro 
volbu  povolání.  Profese 
programátora  je  dnes  stá-
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le vyhledávána a  je dobře 
oceněna.
Programujeme Arduino
Věk: 10–15 let
Arduino  je  nástroj  pro 
tvorbu  malých  počíta-
čů,  které  mají  větší  kon-
trolu  a  cit  pro  fyzický 
svět  než  běžné  počítače, 
jak  je  známe.  Arduino 
je  otevřená  elektronic-
ká  platforma,  založená 
na jednoduché počítačové 
desce  (hardware)  a  vý-
vojovém  prostředí,  které 
slouží  k  tvorbě  software. 
Pomocí  Arduina  může-
me  vytvářet  interaktivní 
objekty.  Arduino  deska 
získává údaje od různých 
snímačů  a  senzorů  (na-
příklad  snímač osvětlení, 
vzdálenosti nebo jen oby-
čejné tlačítko) a na zákla-
dě  těchto  údajů  ovládá 
nějaké  výstupy  (rozsvítí 
LED,  zapne  světlo  nebo 
motor či  jiný  fyzický vý-
stup).

Technický klub:
Věk: 9–17 let
Nový  kroužek,  ve  kterém 
budou  mít  děti  možnost 
konstruovat  věci  z  Lega 
a Merkuru dle svých před-
stav,  dále  zde  budou  mít 
možnost  tvořit  modely 
k  3D  tisku  a  tisknout  je 
na  3D  tiskárně. Nabízí  se 
zde možnost práce i s dal-
šími  technickými  záleži-
tostmi,  jako  jsou  ozoboti, 
drony  a  podobně.  Děti  se 
zde  budou  učit  pracovat 
s  těmito  technologiemi, 
ale budou mít větší volnost 
v  jejich  využívání,  čímž 
mohou projevovat a rozví-
jet svou kreativitu.

Legorobotika
Věk: 9–16 let
Za  pomoci  stavebnice 
Lego Mindstorms budeme 
rozvíjet  u  dětí  technické 
myšlení,  učit  je  základům 
mechaniky,  seznamovat 
je  se  základními  kon-
strukcemi strojů, principy 
mechanismů  a  se  základy 
programování. Budou pra-
covat soustředěně a pláno-
vitě  a  zpětně  vyhodnoco-
vat  vlastní  řešení.  Důraz 
bude  kladen  na  týmovou 
spolupráci a schopnost ob-
hájit  a  prezentovat  vlastní 
postupy.  Děti  budou  řešit 
problémy  metodou  týmo-
vého projektu, při které se 
budou  učit  spolupracovat 
v  týmu.  Zúčastníme  se 
soutěže  First  Lego  Lea-
gue.

Stavíme z Merkuru
Věk: 9–17 let

Děti  se  v  tomto  kroužku 
naučí  pracovat  se  sta-
vebnicí  Merkur.  Budou 
vyrábět  různé  mode-
ly  běžných  věcí,  jejichž 
prostřednictvím  získají 
představu  o  fungování 
různých  technologií,  fy-
zikálních  zákonech  a  po-
dobně.  Součástí  kroužku 
bude  fotografování  posta-
vených  modelů  v  různém 
aranžmá.  Kroužek  bude 
zakončen výstavou nejlep-
ších  modelů,  doplněných 
o fotografie modelů vytvo-
řených v průběhu školního 
roku.

Malí kutilové
Věk: 6–9 let
Kroužek  pro  děti,  kte-
ré  rády  něco  vymýšlejí 
a  vyrábějí.  Naučí  se  zde 
pracovat z různými druhy 
nářadí, s jejichž pomocí si 
vyrobí  mnoho  krásných 
a užitečných věcí. Těšit se 
mohou například na výro-
bu  poličky,  autíčka,  ptačí 
budky  a  spousty  dalších 
předmětů.

Kutilové
Věk: 10–15 let
Kroužek  pro  kutily,  kteří 
se  chtějí  naučit  vyrábět 
věci ze dřeva a kovu. Kro-
mě  práce  podle  návodu 
a  instrukcí zde budou mít 
možnost převést s pomocí 
lektora  své  nápady  do  re-
álné podoby.

ŠACHY A HRY
Šachové kroužky

Věk: 4–18 let
Široká nabídka šachových 
kroužků pro různé věkové 
skupiny  a  různé  výkon-
nostní úrovně.

Klub deskových her
Věk: 8–26 let
U  nás  si  můžeš  zahrát 
mnoho  netradičních  des-
kových,  karetních  nebo 
kostkových her, od jedno-
duchých  hříček  až  po  ná-
ročné  strategie.  Přijď  si 
vyzkoušet  nové  i  starší 
hry, přijď se  stát  slavným 
vojevůdcem,  zlatokopem, 
pirátem,  osadníkem,  krá-
lem, stavitelem… 

HUDBA 
Kytara

Věk: 7–15 let
Začátečníci, mírně pokro-
čilí, pokročilí
V  našem  kroužku  se  na-
učíte  základům  hraní 
na kytaru  (akordy, vybrn-
kávání  atd.),  zahrát  a  za-
zpívat  písničky  k  táboro-
vým ohňům, ale i písně, co 
se staly hity. Na závěr pak 

vystoupíme  před  rodiče 
a ukážeme jim, co jsme se 
naučili. Kurzy budou roz-
děleny.

Ukulele 
Věk: 8–15 let
Účastníci  se  naučí  zá-
kladům  hraní  na  ukule-
le  skupinovou  formou, 
zahrát  a  zazpívat  jedno-
duché  písničky  (např.  ze 
zpěvníku „Já, písnička“). 
Skupina  je  určena  pro 
děti,  které  zatím  nemají 
žádnou zkušenost  s uku-
lele…

OSTATNÍ
Kamáci

Věk: 7–13 let
Jsme parta dobrých kama-
rádů, která táhne za jeden 
provaz a s činností, která 
nezná  hranic.  V  oddíle 

pracují  tři družiny (Med-
vědi, Šakali a Škorpioni), 
které  spolu  na  pátečních 
schůzkách,  tzv.  oddílov-
kách,  a  víkendových  ak-
cích  bojují  o  body.  Hra-
jeme hry na hřišti, v lese, 
na louce, ve městě, v tělo-
cvičně, ve vodě a na sně-
hu.  Pořádáme  turnaje 
v čemkoliv (např. na PS4, 
Stiga  hokeji, Nerf  střelbě 
atd.)  Učíme  se  rozumět 
mapě, vázat uzly, postavit 
stan, rozdělat oheň. Pořá-
dáme letní a zimní  tábor, 
vícedenní  a  jednodenní 
akce,  výpravy  do  hor. 
Učíme se přijímat prohry, 
slušnosti a čestnosti. Učí-
me  se  kouzlům  různých 
míčových her.

Kuchtíci
Věk: 7–12 let

Během  kroužku  se  nau-
číme  připravit  jednodu-
ché  sladké  i  slané  pečivo 
a moučníky. Budeme vařit 
a  péct  zajímavé  dobroty 
z  různých  koutů  světa, 
seznamovat  se  s  chutěmi 
a  vůněmi  pokrmů  a  cha-
rakteristikou  jednotlivých 
potravin. 

Změny vyhrazeny.
Sledujte,  prosím,  pro-
pagační  materiály 
jednotlivých  akcí,  ze 
kterých se dozvíte kon-
krétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Kroužky a kurzy

K dispozici prozatím 
nebyla celková čísla ná-
vštěvnosti za všechny 
akce volnočasového pro-
gramu Prázdnin ve měs-
tě, ale už ta červencová 
dávají jasný signál, že 
tento dlouholetý projekt 
města si našel svou stálou 
„klientelu“.
„První část, tedy červen-

cový  program,  navštívila 
tisícovka  registrovaných 
dětí a desítky rodičů a pra-
rodičů.  A to se pořadatelé 
shodují,  že  účast  ovlivnila 
i  řada  horkých  dnů,  které 
děti  trávily  spíše  u  vody,“ 
hlásila  ředitelka SVČ Klíč 
Petra  Vlkošová,  podle 
níž  jednoznačně  a  také 
tradičně  největší  úspěch 
mají  programy  ve  Včelař-
ském  muzeu  a  návštěva 
hasičů.  Živo  bylo  i  ve  vý-
tvarné  dílně  v  SVČ  Klíč 
nebo  v  klubovně  Klubu  
Nezbeda.
Červencová  část  prázd-

nin ovšem nabídla i několik 
novinek. „Ty přinášejí spe-
cializovaný  program,  ur-
čený předem stanovenému 
počtu účastníků. Okamžitě 
byly  obsazeny  programy 
s  legorobotikou  nebo  tvo-
ření  v  keramické  dílně,“ 
uvedla ředitelka.
Také  srpnová  nabídka 

byla opět pestrá, děti čeka-
ly i novinky jako například 
prázdninové  „kuchtění“ 
nebo  výroba  domácí  kos-
metiky.  Samotné  středisko 
volného  času  například 
dokázalo děti pobavit v sé-
rii  hned  tří  dnů  po  sobě. 
Nejprve mohly děti dorazit 

na  Prázdninovou  kerami-
ku, kde se lektorka potkala 
s  mnoha  novými  tvářemi, 
které si přišly práci s hlínou 
vyzkoušet. „Když děti neví, 
do čeho by se pustily, tak jim 
poradím, ale jinak je osvěd-
čená  volná  tvorba,  protože 
když  nejsou  ničím  svazo-
vány,  tak kolikrát koukám, 
co  nádherného  si  vymyslí. 
Jako například  tento květi-
náč  se  speciálními  otvory 
na  zavlažování.  Často  volí 
motiv  zvířátek,  ale  i  figu-
rek,  co  znají  ze  svých  po-
čítačových  her.  Někoho  to 
tu chytne natolik, že se pak 
od  září  přihlásí  do  našich 
kroužků.  A  ostatní  mají 
aspoň  památku  na  dnešní 
den, protože vytvořená díla 
vypalujeme  a  mohou  si  je 
během  září  vyzvednout,“ 
uvedla  lektorka  Kamila 
Kmošťáková.
O den později mohli být 

ti, co se nebojí něco vytvá-
řet rukama, v Klíči znovu. 
To  zde  proměnili  kuchyň 
v  kosmetickou  laboratoř 

a vyráběla se „hand made“ 
kosmetika. Kdo by nechtěl 
vyrobit si voňavou šumivou 
bombu  do  koupele,  když 
jsou k dispozici vůně  jako 
skořice,  jablko,  vanilka 
nebo třešeň. „Základem je 
kyselina citronová, mořská 
sůl,  soda,  vonné  esence, 
mýdlová hmota, vše samo-
zřejmě  zakoupené  ve  spe-
cializovaných  obchodech 
pro výrobu domácí kosme-
tiky. Používáme osvědčené 
recepty, abychom nemuseli 
mít obavu z nějakých aler-
gických reakcí. Momentál-
ně je v tomto oboru docela 
výběr,  prodělává  určitý 
boom,  kdy  si  spoustu  lidí 
chce dělat  svou kosmetiku 
doma, vytváří  různé man-
daly, květinky, i my máme 
k dispozici docela zajímavé 
formičky,“  sdělila  k  vo-
ňavému  experimentování 
Petra  Vlkošová,  která  po-
děkovala všem organizáto-
rům, kteří připravují  a rea-
lizují programy, a  to často 
ve svém volném čase.  (pp)

Povedené Prázdniny ve městě SVČ Klíč

VOŇAVÁ VÝROBA: Odlijeme a necháme zatuhnout… 
 Foto: Petr Pavelka
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ČT 12. 9. v 17.00
Tři blízcí neznámí 

UK | dokumentární | 12+ | titulky | 
96 min. | 80 Kč

Kino≈Vlast | Bio senior
ST 4. 9. v 10.00

Rocketman 
UK / USA | životopisný | 12+ | titul-
ky | 120 min. | 60 Kč

ST 11. 9. v 10.00
Uzly a pomeranče 

ČR / SR / GER  |  romantický  | pří-
stupný | dabing | 92 min. | 60 Kč

ST 18. 9. v 10.00
Brankář 

GER / UK | životopisný | 12+ | titul-
ky | 120 min. | 60 Kč

Kino≈Vlast | Bijásek
PÁ 13. 9. v 9.30

Pohádková zahrádka 
ČR  |  pásmo  pohádek  |  přístupný  | 
česky | 67 min. | 30 Kč

SO 14. 9. v 15.00
Velké dobrodružství Čtyřlístku 
ČR | animovaný | přístupný | česky | 
72 min. | 80 / 60 Kč

www.knihovnafm.cz
Od 3. do 27. září, pobočka Místek
Prvorepublikové knihovnictví
Výstava mapuje období před 

vznikem knihovnického zákona 
a zachycuje důležité mezníky až 

do poloviny 20. století.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
www.visitfm.cz 
7. 9. v 8.30 

Lysohorská nej aneb 
co jste ještě nevěděli

Sraz: Malenovice, parkoviště u Raj-
ské boudy
Vstupné: 50 Kč
Rezervace:  nutno  objednat  min.  3 
dny předem na tel. 558 676 909.

7. 9. v 9.00
Nezapomenutý Místek

Komentovaná  prohlídka  s  múzou 
poštovního  úředníka  Vladimíra 
Vaška (Petra Bezruče)
Sraz:  Frýdek-Místek,  náměstí  Svo-
body
Vstupné: zdarma.

11. 9. v 15.00
Technotrasa – Po stopách

 frýdlantské litiny a smaltu 
Komentovaná prohlídka s návštěvou 
smaltérenské dílny a  slévárny Bes-
kyd.
Sraz: Frýdlant nad Ostravicí, u Kul-
turního centra
Vstupné: dospělí 90 Kč a děti do 15 
let 70 Kč.
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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

Kurzovné:  2400 Kč  /  12  lekcí, 
400 Kč / 1 lekce

ČT od 19. 9. v 8.30–09.30
Cvičení pro seniory

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 500 Kč / 12 lekcí, 50 Kč / 
1 lekce

ČT od 12. 9. v 16.30–17.30
Cvičení pro zdraví

Lektorka: Ivana Oramová
Kurzovné: 750 Kč / 14 lekcí, 70 Kč / 
1 lekce

ČT od 3. 10. v 17.45–19.15
90 minut pro tělo a mysl

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 700 Kč / 10 lekcí, 80 Kč / 
1 lekce

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ČT 5. 9. v 17.00

To 
USA | horor | 15+ | titulky | 135 min. 
| 100 Kč

ČT 5. 9. v 19.30
To Kapitola 2 

USA | horor | 15+ | titulky | 165 min. 
| 140 Kč

PÁ 6. 9. v 17.00
To Kapitola 2 

USA | horor | 15+ | titulky | 165 min. 
| 140 Kč

PÁ 6. 9. ve 20.00
Tenkrát v Hollywoodu 

USA | drama | 12+ | titulky | 159 min. 
| 140 Kč

SO 7. 9. v 17.00
Tajný život mazlíčků 2 

USA  |  animovaný  |  přístupný  |  da-
bing | 86 min. | 130 / 110 Kč

SO 7. 9. v 19.00
Toy story 4: Příběh hraček 

USA  |  animovaný  |  přístupný  |  da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

SO 7. 9. ve 21.00
To Kapitola 2 

USA | horor | 15+ | titulky | 165 min. 
| 140 Kč

NE 8. 9. v 17.00
Môj dedo spadol z Marsu 

HR / NOR / ČR / SR / SLO | rodinný 
| přístupný | slovensky | 79 min. | 130 
/ 110 Kč

NE 8. 9. v 19.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 min. 
| 140 Kč

PO 9. 9. v 17.00
Angry birds 2 

USA  |  animovaný  |  přístupný  |  da-
bing | 99 min. | 140 / 120 Kč

ÚT 10. 9. v 17.00
Přes prsty 

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 min. 
| 140 Kč

ST 11. 9. v 17.00
Lví král 

USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 118 min. | 130 / 110 Kč

ST 11. 9. v 19.00
Přes prsty 

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 min. 

| 140 Kč
ČT 12. 9. v 17.00
Nabarvené ptáče 

ČR / SR / UKR | drama | 15+ | titulky 
| 169 min. | 140 Kč

ČT 12. 9. ve 20.00
Panství Downton 

UK | drama | 12+ | titulky | 122 min. 
| 140 Kč

PÁ 13. 9. v 17.00
Toy story 4: Příběh hraček 

USA  |  animovaný  |  přístupný  |  da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

PÁ 13. 9. v 19.00
Nabarvené ptáče 

ČR / SR / UKR | drama | 15+ | titulky 
| 169 min. | 140 Kč

SO 14. 9. v 15.00
Velké dobrodružství Čtyřlístku 
ČR | animovaný | přístupný | česky | 
72 min. | 80 / 60 Kč

SO 14. 9. v 17.00
Panství Downton 

UK | drama | 12+ | titulky | 122 min. 
| 140 Kč

SO 14. 9. v 19.15
Tenkrát v Hollywoodu 

USA | drama | 12+ | titulky | 159 min. 
| 140 Kč

NE 15. 9. v 17.00
Playmobil ve filmu 

FR / GER | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min. | 130 / 110 Kč

NE 15. 9. v 19.00
To Kapitola 2 

USA | horor | 15+ | titulky | 165 min. 
| 140 Kč

PO 16. 9. v 17.00
Zlatokopky 

USA | drama | 15+ | titulky | 110 min. 
| 130 Kč

ÚT 17. 9. v 17.00
Panství Downton 

UK | drama | 12+ | titulky | 122 min. 
| 140 Kč

ST 18. 9. v 17.00
Přes prsty 

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 min. 
| 140 Kč

ST 18. 9. v 19.00
Nabarvené ptáče 

ČR / SR / UKR | drama | 15+ | titulky 
| 169 min. | 140 Kč

Kino≈Vlast | Filmový klub
PO 2. 9. v 19.00

Fabrika 
RUS / FR / ARM | krimi | 15+ | titul-
ky | 109 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 3. 9. v 19.00
Diego Maradona 

UK | dokumentární | 12+ | titulky | 
130 min. | 120 / 100 Kč

PO 9. 9. v 19.00
Florencino knihkupectví 

GER / SP / UK | drama | 12+ | titulky 
| 113 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 10. 9. v 19.00
Teleport Zovko a Comic Sans 

HR | komedie | 15+ | titulky | 17 + 99 
min. | 130 / 110 Kč

PO 16. 9. v 19.00 
Pavarotti 

UK / USA | dokumentární | 12+ | ti-
tulky | 114 min. | 120 / 100 Kč

Kino≈Vlast | Kino≈Kafé

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

VÝSTAVY
5. 9. – 31. 10., Národní dům 

/ vstup zdarma
Leda Pešatová: Leda doma 

aneb návraty do ND
Pokračující  výstava  expozice  Leda 
doma vzácné výtvarnice Ledy Peša-
tové ze září 2018. Vystaveny budou 
obrazy  starého  Místku,  ještě  před 
likvidací,  a  také motivy  z  Frýdku. 
Část výstavy je autorčina nová tvor-
ba. Vernisáž ve čtvrtek 5. 9. v 18.00. 
Výstavu uvede historik umění Karel 
Bogar.

TANEČNÍ
Taneční pro mládež v Národním 

domě / září–prosinec 2019
Informace  k  tanečním  pro  mládež 
na  www.kulturafm.cz.  Přihlášky 
už  jen  u  Hany  Janáčkové  na  tel. 
777 728 094, Po–Pá 07.30–15.00

PO od 23. 9. v 18.30
Taneční pro mládež: začátečníci
Lektoři: Miroslav  Gillar  a  Daniela 
Jurková
Kurzovné:  1510 Kč  /  jednotlivec, 
2 820 Kč / pár

ST od 4. 9. v 16.45
Taneční pro mládež: začátečníci
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková
Kurzovné:  1700 Kč  /  jednotlivec, 
3 200 Kč / pár
NE od 8. 9. v 13.00, 15.45, 18.30

Taneční pro mládež: začátečníci
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková
Kurzovné:  1700 Kč  /  jednotlivec, 
3 200 Kč / pár

KURZY
Kurzy v Národním domě 

/ září–prosinec 2019
Přihlášky a informace na www.kul-
turafm.cz nebo na e-mailu kurzy@- 
@kulturafm.cz.

ÚT od 17. 9. v 9.00–10.00
Jóga pro zdraví

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 700 Kč / 12 lekcí, 70 Kč / 
1 lekce

ÚT od 10. 9. v 16.30–17.30
Cvičení pro zdraví s pilates

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 750 Kč / 12 lekcí, 70 Kč / 
1 lekce

ÚT od 10. 9. v 18.00–19.30
Hathajóga

Lektorka: Nataliia Kočerenko
Kurzovné: 1100 Kč / 14 lekcí, 90 Kč 
/ 1 lekce

ST od 11. 9. v 17.30–19.00
Powerjóga

Lektorka: Renáta Koloničná
Kurzovné: 1100 Kč / 14 lekcí, 90 Kč 
/ 1 lekce

ST od 11. 9. v 19.30–22.00
Taneční pro dospělé: začátečníci
Lektoři:  Jana  Šodková,  Jaroslav 
Jaglarz
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úterý 3. 9. v 10.00
76. výročí popravy občanů 

u trati v Lískovci

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen-říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Habsburkové na Frýdku

Frýdecký zámek byl v držení  rodu 
Habsburků  plných  120  let,  během 
kterých prodělal mnoho rekonstruk-
cí  i  modernizací.  Výstava  nabídne 
zachované autentické části vybavení 
Frýdeckého  zámku,  fotografie  a  li-
tografie z 19. století. Přiblíží držitele 
zámku z rodu Habsburků a seznámí 
nás s prací kanceláře stavební správy 
Těšínské knížecí komory, řízené ar-
chitektem A. T. Prokopem. Výstava 
potrvá do 8. září.

Když dřevěný princ 
s drakem bojoval…

V českých zemích je tradice loutek 
i  loutkářů  velmi  bohatá.  Tradice 
loutkového  divadla  vznikla  v  19. 
století,  je  spojená  s  osobou Matěje 
Kopeckého.  Na  počátku  20.  století 
nesmělo  loutkové  divadlo  chybět 
v  žádné  vzdělané  rodině,  škole  či 
spolku. Mezi tradiční postavy patřil 
Kašpárek a Kalupinka, princ, prin-
cezna či drak. Na výstavě se předsta-
ví ze sbírky Muzea Beskyd také po-
stava  Bacilínka,  háčkované  loutky 
a mnohé další. Výstava představuje 
ukázky  továrně  vyráběných  loutek 
i  loutek  jedinečných,  originálních, 
vytvořených  umělci  pro  konkrétní 
divadla. Výstava potrvá do 15. září.

MIKULÁŠ KLAUDYÁN: 
PRVNÍ MAPA ČECH 1518

Putovní  panelovou  výstavu  připra-
vila  Eva  Novotná,  ředitelka  Ma-
pové  sbírky  a  vedoucí  Knihovny 
geografie  Přírodovědecké  fakulty 
Univerzity  Karlovy.  Ilustrovaný 
jednolist, dřevořez  s mapou,  se za-
choval v jediném výtisku deponova-
ném ve Státním oblastním  archivu 
v Litoměřicích.  „Klaudyánka“ byla 
rozšířena  díky  S. Műnsterovi,  kte-
rý  její  zmenšenou  kopii  publikoval 
od  roku  1554  ve  své  Kosmografii. 
Právě  tento  rozměrný  tisk, uložený 
ve  sbírkách  Muzea  Beskyd,  bude 
součástí výstavy.
Výstava potrvá do neděle 22. září.

10. BESKYDSKÉ 
TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ
„Dřevo je čistá příroda“

Beskydy,  zasahující  svým  územím 
do tří sousedních zemí – České re-
publiky,  Polska  a  Slovenska,  pře-
sahují  významem  hranice  mezi 
regiony a  zeměmi. Tato  skutečnost 
má  svůj  výraz  i  v  lidové  kultuře 
a  tradici.  Tento  široký masiv,  dnes 
hraničních hor, poskytoval a dosud 
poskytuje dřevo jako základní mate-
riál pro užitkové předměty i výtvar-
né  práce. O  její  svébytnosti  svědčí 
nejen  předměty  denní  potřeby,  ale 
zejména  řada  unikátních  plastik, 
které jsou uchovávány v muzejních 
depozitářích  jako  trvalé  památníky 
zručnosti  prostých  lidí.  Pobesky-
dí  je oblastí,  kde předlouhá  tradice 
dřevořezby nebyla nikdy přerušena, 
a naopak se úspěšně rozvíjí. Tvorba 
mnohých současných autorů to jed-
noznačně  dokládá.  Tradice  je  pod-
porována přehlídkovými programy, 
workshopy.  Jednou  z  nejvýznam-
nějších je Beskydské trienále řezbá-
řů. První ročník se uskutečnil v roce 
1992 a v letošním roce to bude již 10. 
jubilejní  setkání.  Tato mezinárodní 
přehlídka řezbářských děl si získala 
věhlas jak u návštěvníků, tak i u od-
borné veřejnosti. V rámci výstavy se 
20.–22. září uskuteční řezbářský ple-
nér, na kterém budou řezbáři prezen-
tovat – vyřezávat své výrobky. Ver-
nisáž v pátek 20. září v 17.00 hodin.
PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY: 
Čtvrtek 12. září 2019, v 16.30

Komentovaná prohlídka 
frýdeckého hřbitova

Komentovaná prohlídka – význam-
né  náhrobky,  významní  rodáci 
a  osobnosti,  kteří  jsou  pohřbeni 
na  tomto  hřbitově.  Sraz  u  obřadní 
síně.

14. září, 9.00 – 13.00
Mykologická vycházka 

– Místecký les
Trasa: Pavlíkova – Hraniční potok – 
Na Hlínách – okolo letiště Bahno – 
Pavlíkova. Sraz na zastávce Místek, 
Pavlíkova točna. Jehličnaté, smíšené 
i  listnaté  porosty  hostí  celou  řadu 
běžných druhů  jedlých  i nejedlých. 
Na okrajích lesa porostou i druhy luk 
a pastvin. Terén je nenáročný.

Neděle 15. září, 
od 10.00 do 17.00 hodin

Den evropského dědictví
Expozice  a  výstavy  Frýdeckého 
zámku budou návštěvníkům otevře-
ny zdarma. 

PORADNY:
Poradny  otevřeny  každé  pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin  v  Langově  domě  (Hluboká 
66).

Botanická a bryologická 
poradna

Obrátit se můžete na botaničku Pet-
ru Juřákovou a bryoložku Janu Tká-
čikovou až do 30. září.

Mykologická poradna
S houbami vám až do 11. listopadu 

poradí Jiří Lederer.
 DĚNÍ V MUZEU:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

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

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

Nám. Svobody 29, Místek
tel.: 777 117 969

Čtvrtek 5. 9. v 18.00
ORTEN 100: ČEMU 
SE BÁSEŇ ŘÍKÁ?

Večer  věnovaný  výročí  narození 
Jiřího  Ohrensteina,  básníka,  který 
zemřel mlád, a přesto stihl zanechat 
viditelnou stopu v poezii 20. století.
Dramaturgie,  přednes:  Radana  Ša-
tánková 
Housle: Ladislav Kokeš
S podporou Statutárního města Frý-
dek-Místek.

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

Kurzy jógy září–leden
Startujeme v týdnu od 9. září.
Více informací a přihlašování  
na 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
Na webu  naleznete  rozvrh  s  rezer-
vačním systémem studia a všechny 
aktuality.
Od  září  otevíráme  nové  kurzy  pro 
začátečníky, pokročilé, děti, zdravá 
záda  nebo  zaměřené  terapeuticky 
při konkrétním zdravotním problé-
mu. Zájemci, pište na e-mail.
Kurz  pro  začátečníky  od  10.  9.  – 
každé úterý od 18.40 s Karin.
Kurz  pro  začátečníky  a mírně  po-
kročilé  od  13.  10.  –  každou  neděli 
od 16.45 s Elin.
Jóga pro děti 5–10 let každou středu 
od 15.45 do 16.45, začátek 4. 9.
Taneční  kroužek  Let́ s  Dance  pro 
děti  6–10  let  každé  úterý  od  15.15 
do 16.15, začátek 3. 9.
Každý  pátek  v  podvečer  tančíme 
salsu a tance pro uvolnění!
Již tradičně se od září rozbíhají kur-
zy Tchaj-ti pro začátečníky i pokro-

čilé,  info:  https://tchajti.wordpress.- 
.com/

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

 Hospůdka U Arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
4. 9. (st) v 17 h.
V-klub FM 

Pravidelná  schůzka  klubu  frýdec-
ko-místeckých  výtvarníků.  První 
schůzka po prázdninové přestávce.

6. 9. (pá) v 19 h.
YOU TOO – U2 cover band

Koncertní průřez tvorbou legendár-
ních U2 v podání skvělé muzikant-
ské sestavy: René Pyszko – basky-
tara;  David  Blokša  –  bicí  nástroje; 
Libor Bielý – el. kytara, vokály; Dan 
J. Štencl – zpěv, el. kytara, ak. kyta-
ra, klávesy. Vstupné 100 Kč.

12. 9. (čt) v 19 h.
Zpocený Voko, 

Přátelé Dr. Melouna 
Koncert  ostravské  kapely  Zpocený 
Voko a domácích Přátel Dr. Melou-
na pod vedením Milana Bobo Bo-
cviňoka. Vstupné 100 Kč.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každé pondělí a úterý 

– 18.30–19.30 
– kurz Spirální stabilizace páteře

– každý čtvrtek od 18 
do 20 h. – Kurz Křesťanství 

Výstava panenek
Do 8. 9. zveme na unikátní výstavu 
více  než  1000 ks  panenek.  Po–Pá 
od 16–18 h. Víkendy 14–17 h. Vstup-
né dobrovolné.

Od 12. 9. každý čtvrtek 
od 10 do 11 h.

Cvičení nejen pro seniory
Vstupné 50 Kč.
14. 9. v 9–17 h.

Bazárek dětského oblečení 
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KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku 

Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-

rými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

Více na www.ocfryda.cz
GALERIE pOD zÁMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz
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
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 těla, prevence poruch páte-
ře, psychické vyladění, relaxace a re-
generace, posílení imunity, správné 
dýchání, radost ze života… 

PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 
KURZY ZÁŘÍ-LISTOPAD 2019

v jógovém sále ve Frýdku
ZÁPIS 12. 9. 2019

Kurzy začínají v týdnu 
od 16. 9. dle rozvrhu.

Nenechte si ujít v kurzech:
Pondělky – 19.30 – 21.00
ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ A KRÁSA
Středy – 16.00 – 17.45

LABYRINT A MANDALA
Středy – 18.00 – 20.30
JÓGA SE SAUNOU

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
UČITELŮ JÓGY 

Pro školní rok 2019–2020, vstupní 
seminář 20.–22. 9. 

Více informací na webu 
a dalších kontaktech.
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 asisten-

tek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
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 NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ 

MAMINEK S DĚTMI 
– MANIPULACE

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

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEzBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

16.–20. 9. 
TÝDEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
VYZKOUŠEJTE 

LEKCE ZDARMA!!!
Více  na  www.dancepoint.cz  nebo 
nás  sledujte  na  instagramu  a  face-
booku: @dancepointcz

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických  tanců,  disco 
dance, street dance, moderního tan-
ce,  break  dance  a  gymnastiky  pro 
tanečníky.

ATELIÉR KRESBY A MALBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

LETNÍ KURZY 
(červen, červenec, srpen)
Keramické workshopy 
– zahradní nádoby
Letní PLENÉR

Prázdninové kurzy kresby
Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVARNÝ ATELIÉR VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

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

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 

odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
sobota 7. 9. ve 14.00–20.00

Natíráme plot kolem 
Faunaparku projekt P374
neděle 8. 9. ve 14.00–18.00

Maňáskové divadla 
ve Faunaparku

PEPITO F-M a EFFATHA 
Nový Jičín

pátek 13. 9. v 17.00–21.00
Architekti: Rekonstrukce

další série populárních přednášek

LUMpÍKOV

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

www.lumpikov.cz

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.

DIVADELNÍ KLUB D.N.A.

web: http://klubdna.cz/
v prostorách ředitelství 

Slezanu vedle Faunaparku
Vstupenky rezervujte 
na emailové adrese 

soubor.dna@seznam.cz, 
nebo SMS na tel. 731 196 572.

Čtvrtek 12. 9. v 19.00
ČAJ S CITRÓNEM 

(Divadelní soubor D.N.A.)
Jednoaktová komedie.

PATRIOT STRACHU 
(Divadelní soubor D.N.A.)

Dramedie.
80 Kč.

VEŘEJNÝ MALÍŘSKÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přivítat 
kohokoliv  ze  široké  veřejnosti,  kdo 
má v úmyslu malovat,  zúčastnit  se 
malířských kurzů nebo kurzů kres-
lení  pravou  hemisférou,  které  zde 
pořádáme.
Prohlídku  lze  uskutečnit  každou 
středu odpoledne nebo po předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohodě.

KLUB STOLÁRNA

19. 9. ve 20.00
Jazz Q Martina Kratochvíla

Obsazení kapely: Martin Kratochvíl 
– piano, Moog, Zdeněk Fišer – ky-
tara, zpěv, Přemek Faukner – basa, 
Filip Jeníček – bubny, Oskar Petr – 
zpěv.
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

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

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.

Beskydské

FARMÁŘSKÉ

TRHY

zelenina ovoce uzeniny / / / mléčné a masné výrobky / včelařské produkty

od května 2019

www.beskydskefarmarsketrhy.cz

/zabijačka/

v termínech:
02.05.
16.05.
30.05.
13.06.
27.06.
11.07.
25.07.
 

08.08.
22.08. 
05.09. 
19.09.
03.10.
17.10. 
31.10. 
14.11.

na náměstí Svobody v Místku od 8 do 14 hodin každých 14 dní

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

Prvorepublikové knihovnictví
Městská  knihovna  zve  všechny  příznivce  knihoven, 

knihovnictví a historie do pobočky Místek, Hlavní třída 
112. Od 3. do 27. září si zde mohou prohlédnout výsta-
vu Prvorepublikové knihovnictví, která mapuje období 
před vznikem knihovnického zákona a zachycuje důleži-
té mezníky až do poloviny 20. století.

Architekti:
Rekonstrukce

pátek 13. září
od 17 do 21 hodin

ve Faunaparku


