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Vážení občané,
ve městě máme přes 11 tisíc seniorů ve věku nad 65 

let, a tak jsem nesmírně rád, že se nám podařilo dotáh-
nout do konce velmi významnou investiční akci v podobě 
Centra aktivních seniorů, kterou jsme potvrdili, že Frý-
dek-Místek si této věkové kategorie velice váží. Do centra 
bude mimo veškerých aktivit místních seniorů přemístěn 
i Senior Point, který začal ve městě fungovat v roce 2013 
– a také to představovalo prvenství v celém kraji. Ano, 
vyhověli jsme tomu, po čem seniorská kategorie volala, 
protože  se  snažíme  naslouchat  tomu,  co  občané  chtějí. 
Ne vždy uspokojit požadavky lze, většinou existují růz-
né úhly pohledu, musíme zohledňovat finanční možnosti 
města, stanovené priority a spoustu dalších faktorů, takže 
se ani ve vedení města nemusíme na všem shodnout, stej-
ně jako nelze vyhovět všem.
Naposledy se to ukázalo i na zářijovém zastupitelstvu 

v souvislosti se zamýšlenou výstavbou na Malém Kolo-
redově. Přes 400 občanů vyjádřilo peticí nesouhlas s pro-
dejem městské  zeleně  soukromým  podnikatelům  a  vý-
stavbou  několikapodlažního  bytového  domu  na  sídlišti 
Spořilov, řada z nich přišla se svými obavami i na jednání 
zastupitelstva. Já osobně vždycky budu naslouchat našim 
občanům a hájit  jejich zájmy před zájmy dvou podnika-
telů, zvlášť když vím, že v projednávání této věci neby-
lo všechno úplně v pořádku, ale ne každý to vidí stejně. 
Zatím se podařilo pouze odložit realizaci kontroverzního 
usnesení z loňského prosincového zastupitelstva do termí-
nu konání dalšího zastupitelstva.  Michal Pobucký

Na místě, které kdysi 
sloužilo úplně jiné věko-
vé kategorii, po demoli-
ci Domu dětí a mládeže 
na ulici Anenská, ne-
chalo Statutární město 
Frýdek-Místek na uvol-
něných pozemcích vybu-
dovat zbrusu nový objekt 
Centra aktivních seni-
orů, jenž byl slavnostně 
otevřen v pondělí 16. 
září. Místním důchod-
cům se tak splnil jejich 
sen o objektu, kde by 
mohli své rozsáhlé akti-
vity provádět pod jednou 
střechou.
„Spolupráce  města 

a  místních  organizací  se-
niorů  se  za  poslední  roky 
neustále  prohlubovala 
a  neustále  přibývalo  akti-
vit, do kterých se pouštěli, 
ale  také  pouštět  nemohli, 
protože  členů  stále  přibý-
valo  a  začaly  tak  chybět 
kapacitně  vhodné  pro-
story,  které  museli  hledat 
po  celém  městě.  Něco 

jsme se nahledali i my, než 
jsme  definitivně  rozhodli 
o tom, kde se pokusíme je-
jich  činnost  centralizovat. 
Byli jsme s Daliborem Ka-
lišem,  předsedou  spolku, 
který  bude  centrum  pro-
vozovat,  na  prohlídkách 
mnoha  objektů,  ale  chtěli 
jsme  seniorům  dopřát  ta-
kový  komfort,  že  jsme 
nakonec vše vyřešili touto 
nádhernou  novostavbou, 
která všem říká, jak si se-
niorů vážíme,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký.
„Jsme zcela ve shodě, že 

si  senioři,  velmi  početná 
skupina  frýdecko-místec-
kých  obyvatel,  tuto  inves-
tici,  přesahující  50 milionů 
korun,  opravdu  zaslouží, 
protože už pro naši společ-
nost  stihli  odvést  mnoho 
dobrého a my jim to může-
me  alespoň  takto  nějakým 
způsobem vrátit. Město má 
pro  ně  velice  důstojný  ob-
jekt, který by měl plně spl-
ňovat jejich představy, pro-

CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ: Splněný sen jedné generace Frýdku-Místku. 
 Foto: Petr Pavelka

Seniorům ve městě se splnil sen o „vlastním objektu“

Zastupitelé města se 
na svém zasedání kona-
ném 4. září dlouze věno-
vali bodu, který se týkal 
pozemků v lokalitě Malý 
Koloredov v centru měs-
ta. Soukromý investor je 
potřebuje pro svůj záměr, 
a to přestavbu objektu 
bývalého výměníku tep-
la, který vlastní, na by-
tový dům s téměř dvě-
ma desítkami bytů. Pro 
příjezd k domu a jeho 
podzemním garážím ale 
potřebuje část pozemků 
veřejné zeleně, což se ne-
líbí místním obyvatelům 
sídliště Spořilov. 
Kámen  úrazu  je  v  tom, 

že  zastupitelé  již  prodej 

pozemků  schválili.  Ná-
sledně  se  ale  vynořily  ne-
jasnosti a pochybnosti, zda 
měli  k  dispozici  všechny 
důležité  informace.  „Již 
v  červnu  jsem  na  nejas-
nosti  upozornil  a  snažil 
se  rozhodnutí  zastupitelů 
zvrátit,  nepovedlo  se.  In-
vestor s námi a s veřejností 
téměř  nekomunikuje,  což 
jen  prohlubuje  nedůvěru. 
Teď byl zastupitelům před-
ložen  materiál,  ve  kterém 
mohli hlasovat pro zrušení 
původního usnesení o pro-
deji pozemků a neuzavření 
kupní  smlouvy,  což  jsem 
prosazoval, ale tento návrh 
zastupitelé neschválili. Pro 
bylo jen 14 zastupitelů z 39 

přítomných,“  řekl  primá-
tor Michal Pobucký,  který 
hájí  zájmy  nespokojených 
občanů  z  dané  lokality. 
„Umím  si  představit,  že 
bychom  objekt  od  inves-
tora  koupili,  vybudovali 
na  jeho  místě  parkovací 
místa a rozšířili zeleň, kte-
rá  je  v  zastavěném  centru 
města vždy žádoucí. Navíc 
pro tyto účely jsou vypiso-
vány i dotační tituly,“ dopl-
nil primátor Pobucký.
Náměstek  primátora 

Jakub  Míček  je  opačného 
názoru.  „Současný  výmě-
ník tepla je ve stavu, že se 
do  něj  stahují  bezdomovci 
a uživatelé drog...

 (Pokračování na str. 3)

Pozemky na Malém Koloredově
zatím zůstávají v majetku města

tože se od začátku do konce 
podíleli na tom, jak bude na-
konec vypadat, aby co nejlé-
pe naplňoval jejich potřeby,“ 
dodal  náměstek  primátora 
Radovan Hořínek.

 (Pokračování na str. 3)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈ Zpravodajství

K dopravnímu podniku
„Několik  posledních  vo-

lebních  komunálních  pro-
gramů  KSČM  obsahuje 
i  návrh  na  založení  a  pro-
vozování  vlastního  doprav-
ního  podniku.  Důvodem 
opakovaného  zařazení  to-
hoto bodu do našeho voleb-
ního  programu  byla  snaha 
o  zkvalitnění  a  zlevnění 
MHD  ve  Frýdku-Místku. 
Kontrolovat doklady, na zá-
kladě kterých nám dopravce 
ČSAD  a  později  3ČSAD 
fakturoval náklady na zajiš-
ťování MHD je velmi složité 
a neprůhledné. 
Byla  založena  pracovní 

skupina,  která  začala  pra-
covat  na  založení  vlastního 
městského dopravního pod-
niku.  Práce  této  pracovní 
skupiny byla dvakrát přeru-
šena.  Obchodní  společnost 
Dopravní  podnik  Frýdek-
-Místek,  s.r.o.  byl  založen 
až 8. 11. 2016. Pro vybudo-
vání zázemí této společnosti 
byl  zakoupen  sklad  bavlny 
u nádraží ČD. Místo dalších 
kroků  směřujících  k  zahá-
jení  provozování  dopravy 
ve městě dochází ke zrušení 
této obchodní společnosti.
To považujeme v součas-

né době za velkou chybu, kdy 
změnou  vlastníka  3ČSAD 
v  našem  kraji  vznikl  silný 
zahraniční  dopravce,  téměř 
monopolista, který obsluhu-
je většinu našeho kraje plus 
k  tomu  asi  2/3 Olomoucka. 
Chystá  se  veřejná  zakázka 
na provozovatele MHD v na-
šem  městě.  Výsledek  však 
pro město nemusí být vůbec 
lepší, než je současnost. Kdo 

se  asi  přihlásí  za  současné 
situace do výběrového řízení 
a kdo asi vyhraje? Kdo tu má 
nejlepší  podmínky pro pro-
vozování MHD? Určitě ten, 
který  tu  má  svoje  zázemí. 
Propásli jsme šanci, která se 
již nemusí opakovat. 

 Ivan Vrba 
 za Klub KSČM

K přestavbě na Spořilově
„Přestavba  bývalého  vý-

měníku  na  sídlišti  Spořilov 
na  bytový  dům:  Vlastník 
objektu,  který  je  v  součas-
nosti  v  dezolátním  stavu 
a  ve  kterém  jeho  předešlí 
majitelé  provozovali  non-
stop  hernu  či  sociální  uby-
tovnu,  plánuje  rekonstrukci 
a  přestavbu  tohoto  objektu 
na  dvou  až  čtyřpodlažní 
dům  s  bytovými  jednotka-
mi. Záslužný projekt, který 
odstraní  další  nevzhledné 
a  často  i  nebezpečné místo 
našeho města. Ve veřejném 
prostoru  se  však  objevila 
řada nepřesných či zcela ne-
pravdivých  informací o bu-
doucí podobě objektu. Proto 
jsme jako většina zastupitelů 
hlasovali  pro  pozastavení 
prodeje  ke  stavbě  přiléha-
jících  městských  pozemků 
nutných k zajištění napojení 
budovy  na  okolní  komuni-
kace  a  dostatečného množ-
ství  nových  parkovacích 
míst pod objektem. Věříme, 
že  tak  vznikne  prostor  pro 
investora i město dostatečně 
seznámit  okolí  s  projektem 
výstavby 17 nových bytů.
Zároveň  je nutné zdůraz-

nit, že se jedná pouze o první 
krok  a  investor  bude muset 
získat  územní  rozhodnutí 

a stavební povolení. V rámci 
těchto  procesů  bude  nutné 
splnit a dodržet řadu podmí-
nek včetně náhradní výsad-
by, které zohlední požadav-
ky  všech  účastníků  řízení. 
Současnou situaci vnímáme 
jako velmi nešťastnou a věří-
me, že v budoucnosti již ne-
budeme muset  hlasovat  pro 
pozastavení  jakéhokoli  již 
v minulosti komisemi, radou 
i současným zastupitelstvem 
opakovaně  schváleného 
záměru,  protože  to  vytváří 
nejistotu jak pro občany, tak 
pro současné i budoucí part-
nery města.   Petr Korč, 

 Klub zastupitelů 
 Naše Město F-M
Nedostatek informací
„Piráti  drží  kurz. Na po-

sledním  zastupitelstvu  jsme 
nejvíce  pozornosti  věnovali 
projednávání  prodeje  po-
zemku  se  zelení  na Malém 
Koloredově  developerovi. 
Celou záležitost provází na-
prostý nedostatek informací 
ze  strany  developera  a  tak 
kolem této záležitosti vznik-
la celá řada dohadů, domně-
nek  a  především  nervozita 
místních  obyvatel.  Podařilo 
se nám prosadit odklad pro-
deje s  tím, že zastupitelstvo 
vyzvalo developera, aby za-
interesované strany obezná-
mil se svým projektem.
Naše  zastupitelka  Mar-

kéta Ubíková předala Radě 
města  závěrečnou  zprávu 
z  projektu  komunitního 
plánování  Nová  Riviéra. 
Do projektu se zapojilo přes 
200 místních, kteří tak měli 
možnost uvést, co přesně by 
v rámci revitalizace zmíně-

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Nejdiskutovanějším 
bodem byla plánovaná výstavba na Spořilově, proti níž 
se tamější obyvatelé brání peticí.  Foto: Petr Pavelka

Opoziční zastupitelé k tématům jednání zastupitelstva

ného  sídliště  uvítali  (např. 
komunitní zahradu, přírod-
ní prolézačky pro děti, ovál 
k bruslení atd.)
Znovu  jsme  (zejména 

ve  spojitosti  s  výše  uvede-
ným  projektem  na  Malém 
Koloredově)  upozornili 
na  skutečnost,  že  materi-
ály  k  zastupitelstvu  města 
nejsou veřejné. Lidé se  tak 
k  informacím  zpravidla 

dostanou  až  příliš  pozdě 
a nemají šanci s předstihem 
zjistit,  co  se  na  zastupitel-
stvu bude projednávat.
I  nadále  usilujeme  o  to, 

aby magistrát byl lidem ote-
vřený a ti tak měli co nejvíce 
informací o fungování měs-
ta.   Igor Juríček, Piráti

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Do konce září vyká-
cí státní podnik Povo-
dí Odry na dvě desítky 
stromů podél cyklostezky 
kolem řeky Ostravice, 
přesněji v blízkosti areálu 
Sokolík a dětského hřiště 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany. Důvodem je špatný 
zdravotní stav stromů, 
které usychají a ohrožují 
bezpečnost osob.
Vykáceno  bude  devate-

náct  stromů,  převážně  lip 
srdčitých  a  javorů  klenů, 
které  v  důsledku  silného 
napadení jmelím, ale i dlou-
hodobého nedostatku vláhy 
usychají a ohrožují bezpeč-
nost osob. Stromy ke kácení 
byly vytipovány na základě 
posudku, který pro Povodí 
Odry vypracovala speciali-

zovaná arboristická firma.
Kácení  není  vítanou 

činností,  nicméně  bez-
pečnost  osob  je  prioritou. 
Nutno  také  podotknout, 
že  Povodí  Odry  udělalo 
pro  ochranu  stromů,  co 
mohlo. V minulých letech 
byly ořezány, aby se zlep-
šil  jejich  zdravotní  stav. 
Vitalita stromů už byla ale 
natolik snížena, že začaly 
postupně odumírat.
Za vykácené stromy Po-

vodí  Odry  bohužel  nové 
stromy  nevysadí.  Na  těle-
se  protipovodňové  hráze 
to totiž není možné. Navíc 
je  všeobecně  známo,  že 
na  pozemcích  ve  správě 
státního  podniku  Povodí 
Odry  je  z  důvodu  zajiš-
ťování  protipovodňové 

ochrany nedostatek prosto-
ru pro výsadbu dřevin. 
„Dlouhodobě  se  snaží-

me rozšiřovat počty stromů 
ve městě.  Každoročně  jich 
vysazujeme  stovky. Hledat 
pro ně vhodná místa  je ale 
čím  dál  složitější,  musíme 
se držet legislativy a nevy-
sazovat je v blízkosti vedení 
inženýrských  či  kabelo-
vých sítí. Povodí Odry sice 
novou  výsadbu  neprovede, 
protože  mu  to  legislativa 
nedovoluje, nicméně my se 
budeme snažit najít v parku 
u  řeky  vhodná  místa  pro 
výsadbu  nových  stromů 
tak,  aby  časem  nahradily 
jak  společenské,  tak  i  eko-
logické  funkce  těch  poká-
cených,“  dodal  primátor 
Michal Pobucký.

Povodí Odry vykácí poškozené stromy kolem řeky

I letos zástupci města 
nezapomněli pietním ak-
tem připomenout tragic-
kou událost, která se stala 
počátkem září 1943 neda-
leko nádraží v Lískovci.
Nejprve tu došlo k odbo-

jové akci, při níž byla poško-
zena železniční trať a přeru-
šeno  vlakové  spojení  mezi 
Ostravou a Frýdlantem. Ač-
koli  viník  této  sabotáže ne-
byl  nikdy  vypátrán,  nacisté 
po  pouhých  dvou  dnech,  3. 
září 1943, odsoudili k trestu 
smrti oběšením pět mladých 
mužů – slévače Josefa Lich-
novského,  hutníka  Zdeňka 
Žáčka,  zemědělského  děl-
níka  Jana  Ermise,  dělníka 
Josefa Drozda a krejčího Bo-
humila Janáčka. Tato jména 
připomněl náměstek primá-
tora Pavel Machala v projevu 
k přítomným, kterých mož-
ná  kvůli  velice  rozbahně-
nému přístupu k odlehlému 
památníku  po  prudkých 
deštích  bylo  o  něco  méně 

než  obvykle.  „Muži  byli 
vybráni  náhodně  a  popra-
veni pro výstrahu ostatním. 
Nejmladšímu  z  nich  bylo 
pouhých 22 a nejstaršímu 28 
let. Bezcitnost byla završena 
tím, že popravení museli být 
ponecháni na šibenici a ces-
tujícím  v  projíždějících  vla-
cích bylo nařízeno mít rozhr-
nuté závěsy, aby na oběšené 
muže  viděli.  Tato  tragédie 
osobně zasáhla nejen rodin-
né příslušníky obětí, ale také 
obyvatele  celého  Lískovce 
a širokého okolí. Pět pomní-
ků  je  již  mnoho  let  tichou 
připomínkou  zločinu,  k  ně-
muž tehdy došlo, a současně 
hlasitým  varováním  před 
každým  novým  válečným 
konfliktem.  Děkuji  vám 
všem, kteří jste přišli, abyste 
květinami uctili pět poprave-
ných mužů, jejichž život byl 
tak nespravedlivě ukončen,“ 
poděkoval  Pavel  Machala 
všem, kteří přišli uctít jejich 
památku.   (pp)

Na lískoveckou tragédii se nezapomíná

PAMÁTNÍK U TRATI: Zástupci města uctili památku 
popravených v Lískovci.  Foto: Petr Pavelka
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Liga proti rakovině 
Praha ve Frýdku-Místku 
po dva dny bavila i vzdě-
lávala zároveň. Lidé moh-
li přijít na preventivní 
vyšetření, vyzkoušet si 
zábavné úkoly nebo se 
pobavit i něco dozvědět 
na výstavě Každý svého 
zdraví strůjcem.
Její charakter vystihova-

la hned vstupní informace, 
kde  jste  se  dozvěděli,  že 
pokud  strávíte  na  této  vý-
stavě  půl  hodiny,  zemřou 
za tu dobu v České repub-
lice  na  rakovinu  dva  lidé 
a  další  čtyři  onemocní, 
že  ročně  na  některý  typ 
zhoubného  bujení  zaplatí 
životem  skoro  třicet  tisíc 
lidí. Současně jste však byli 
ujištěni,  že  prevencí,  cíle-
vědomým  zdravým  cho-
váním  a  stylem  života  lze 
většině  onemocnění  účin-

ně  předcházet.  Pořadatelé 
kladou  důraz  na  informo-
vanost,  která má v  zápase 
s  rakovinou  svrchovanou 
důležitost.  Potřebné  infor-
mace  dokonce  umí  podat 
zábavnou,  úsměvnou  for-
mou, v čemž jim pomáhají 
i  vtipy Vladimíra  Jiránka, 
Jiřího  Slívy  či  Miroslava 

Bartáka.  Mohli  se  napří-
klad dozvědět, že výmluva 
lidí  s  nadváhou,  že  „mají 
těžké kosti“,  je  jen mýtus, 
protože kostra v dospělosti 
váží  jen  asi  12  kilogramů 
a nemá takřka na celkovou 
hmotnost vliv, že „ten, kdo 
kouří, ďáblu slouží“, že ten, 
kdo kouřil třicet let, zatížil 
své tělo 1,5 kg nikotinu, čili 

Zpravodajství

„s podporou
města“

Seniorům ve městě se splnil 
sen o „vlastním objektu“

 (Pokračování ze str. 1)
„Centrum  aktivních 

seniorů  bude  provozová-
no  jako  neziskové  a  ne-
komerční  zařízení,  jehož 
účelem  je  provozování 
sociálně  aktivizačních  ak-
tivit  seniorů  a  osob  se 
zdravotním  postižením, 
směřujících  k  sociálnímu 
začleňování  osob  z  cílo-
vých skupin, zejména pra-
videlnému  setkávání  uve-
dených osob, uspokojování 
jejich  kulturních  a  infor-
mačních  potřeb,  aktivitám 
pro  integraci,  komunitní 
služby a prevenci a k vše-
strannému  napomáhání 
všem  formám  vzdělávání 
seniorů a osob se zdravot-
ním  postižením,“  doplnil 

poslání  třípodlažního  ob-
jektu  s  originální  fasádou 
náměstek  primátora  Mar-
cel Sikora.
Objekt  byl  primátorem 

Michalem  Pobuckým  pře-
dán do užívání slavnostním 
klíčem Daliborovi Kališo-
vi,  který  zastupuje  místní 
spolek  Senioři  České  re-
publiky, v jehož kompeten-
ci  bude  dávat  zde  prostor 
volnočasovým  aktivitám 
za  určených  podmínek. 
„Zaměření  bude  vycházet 
z toho, že objekt je určený 
k  provozování  zájmových 
a  kulturních  aktivit  seni-
orů,  k  našemu  setkávání 
a  podpoře  aktivit  v  oblas-
ti  kulturní,  společenské, 
vzdělávací  a  sportovní, 

k  aktivnímu  zapojení  se-
niorů do nejrůznějších čin-
ností,  k  rozvoji  a  posílení 
jejich motivace a k podpo-
ře  zdravého  stárnutí,“  vy-
jmenovává  Dalibor  Kališ, 
který  na  slavnostním  ote-
vření  spolu  s  dalšími  pří-
tomnými  seniory  nešetřil 
slovy chvály směrem k ve-
dení města, které původně 
možná až příliš ambiciózní 
myšlenku  správně  ucho-
pilo a dovedlo k výsledku, 
na  který  může  být  pyšný 
celý  Frýdek-Místek.  To, 
jak  se město  umí  postarat 
o starší občany, je totiž vi-
zitka všech obyvatel města. 
(Více ze slavnostního zahá-
jení na infokanálech města 
a v příštím čísle)  (pp)

Pozemky na Malém Koloredově
zatím zůstávají v majetku města

 (Pokračování ze str. 1)
...Jeho přestavbou na by-

tový  dům  se  tomuto  jevu 
zabrání.  Navíc  v  centru 
města přibudou zcela nové 
byty,  kterých  je  nedosta-
tek,“  řekl  náměstek  Jakub 
Míček.    Výstavbu  nových 
bytů  vítá  i  náměstek  pro 
sociální  oblast  Marcel  Si-
kora,  podle  kterého  by  se 
měl dům zkolaudovat jako 
dům bytový, aby se zabrá-
nilo vzniku ubytovny.
Občanům v dané lokali-

tě vadí, že příjezd k pláno-
vanému domu soukromého 

investora si vyžádá kácení 
vzrostlých  stromů  ve  ve-
řejné  zeleni  a  vzhledem 
k  malé  informovanosti  ze 
strany investora se obávají 
také toho, že nově postave-
ný dům zastíní jejich domy 
a že se v konečném důsled-
ku v dané lokalitě zhorší již 
tak komplikované možnos-
ti parkování.
„V  civilizovaném  světě 

se developeři setkávají s ob-
čany, prezentují své projek-
ty na sociálních sítích. Ten-
to  investor  možná  účelově 
své  návrhy  skrývá.  To  je 

učebnicový  příklad  špat-
ného  přístupu  developera,“ 
řekl zastupitel Jakub Tichý.
Zastupitelé  po  dlouhé 

debatě  a  výměně  názorů 
rozhodli  o  odložení  reali-
zace  usnesení  ze  dne  10. 
prosince 2018 na prodej po-
zemků  a  současně  vyzvali 
investora,  aby  s  celým  zá-
měrem  výstavby  bytového 
domu  veřejnost,  ale  také 
zastupitele,  seznámil.  To 
znamená,  že  prodej  se  za-
tím neuskuteční a jednat se 
o  něm  bude  znovu  v  pro-
sinci.

HRÁTKY PRO ZDRAVÍ I O ZDRAVÍ: Humor i nad-
sázka, vedle nezbytné osvěty.  Foto: Petr Pavelka

Liga proti rakovině po dva dny bavila i vzdělávala

Také bytové domy 
na ulici 17. listopadu, 
obývané seniory, prošly 
v předchozích letech re-
konstrukcí z evropských 
dotací, které podporovaly 
úspory energie. I zde však 
Statutární město Frýdek-
-Místek ani po snížení 
energetické náročnosti 
nepřestává investovat 
do oprav jednotlivých 
bytů.
„Jen  letos  jsme  v  těch-

to  dvou  bytových  domech 
opravili 12 bytů a už bude-
me  hledat  firmu  pro  reali-
zaci  další  veřejné  zakázky 
na  opravu  další  bytové 
jednotky,“  potvrdil  syste-
matický  přístup  města  ná-
městek  primátora 
Radovan Hořínek. 
„Vždycky  se  sna-
žíme  využít  situ-
ace,  když  se  byt 
zrovna uvolní. Vy-
spravíme jej a spe-
ciálně  tady  evidu-
jeme  velký  zájem 
o nové nájemníky, 
takže  byty  hned 
zase  po  rekon-
strukci  slouží 
svému  účelu.  Asi 
je  to  lokalitou, 
s  dobrou  dostup-
ností  a  spoustou 
zeleně  v  okolí,“ 
doplnil  náměstek 
primátora  Marcel 
Sikora.
Poslední  dva 

byty  na  ulici  17. 

listopadu byly rekonstruová-
ny nákladem lehce přes 300 
tisíc  na  bytovou  jednotku. 
„Komplexní  rekonstrukce 
spočívá ve vybourání a vy-
zdění  bytového  jádra,  de-
montáži a následné instalaci 
nových  zařizovacích  před-
mětů,  cena  zahrnuje  nové 
keramické  obklady  a  dlaž-
by, výměnu podlahové kry-
tiny a elektroinstalace, nové 
omítky včetně výmalby, vý-
měnu kuchyňské linky, inte-
riérových dveří a vstupních 
vchodových  protipožárních 
dveří,“  vyjmenovala  rozsah 
prací  Veronika  Michnová, 
vedoucí oddělení správy bu-
dov odboru správy obecního 
majetku.   (pp)

O byty na 17. listopadu je zájem

DALŠÍ ZREKONSTRUOVANÝ 
BYT: Kvalitu provedených prací hlí-
dají městští úředníci, stavební dozor 
i vedení města.  Foto: Petr Pavelka

15  tisíci  smrtelnými  dáv-
kami  jedu,  ale  má  ovšem 
imunitu  proti  mšicím,  ale 
třeba i to, na jaké vyšetření 
má každý nárok.
„Neváháme  dávat  tako-

vým  preventivním  akcím 
zelenou,  protože  víme, 
že  jsou  velmi  prospěšné 
a  u  našich  občanů  i  vy-
hledávané.  Zejména  starší 
lidé si na nich  rádi nechá-
vají  zjistit  hodnoty  krev-
ního  tlaku  či  cholesterolu 
a  nebo  se  ujistí,  že  jejich 
znaménka jsou v pořádku. 
No a nám mladším  trocha 
osvěty  rovněž  prospěje, 
protože  ty  hodiny  nám 
tikají  všem  stejně,“  říká 
primátor Michal  Pobucký, 
který  nad  akcí  převzal 
záštitu.  „Jsem  velmi  rád, 

že  letos  poprvé  i  k  nám 
zavítala  tato  putovní  vý-
stava, aby oddémonizovala 
závažné a často deprimují-
cí  téma rakoviny. Je  to  ta-
kový  strašák  pro  všechny, 

ošklivé  slovo,  ale  tady  se 
odlehčenou  formou  mohli 
lidé  dozvědět,  jak  proti  ní 
bojovat,“ doplnil náměstek 
primátora  Marcel  Sikora. 
 (pp) 
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  XXI. ROÈNÍK
POBESKYDSKÉ DRAKIÁDY 

poøádá
v sobotu 12. øíjna 2019 

na letišti 
v Místku - Bahnì

Program:

Odpoledne:

*13.00 - 14.00 
   
 Zápis dìtí do soutìží s pøinesenými draky
  (...nezapomeòte svého draka pojmenovat!!)

*14.00 - 16.00

  Soutìžní létání s draky
    °°° nejvýš °°° nejdéle °°° nejlépe °°° umìlecký dojem
    °°° soutìže rodinných klanù (táta,máma a dítko)°°°
    °°° samostatné kategorie vlastnoruènì zhotovených 
         a koupených drakù°°°

*16.00 - 16.30

  Vyhodnocení vítìzù  Pobeskydské drakiády

 
  

  

Dopoledne:

*10.00 - 12.00

  Letové ukázky  rádiem øízených modelù
  letadel a vrtulníkù, ukázky ultralehkých  letadel
 
  Možnost prohlídky  skuteèných ultralehkých letadel
  a modelù letadel na ploše letištì i v hangárul 

  

POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB
Frýdek-Místek

www.pakfm.estranky.cz   e-mail: letiste.pakfm@volny.cz
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AKCI PODPORUJE STATUTÁRNÍ MÌSTO FRÝDEK  MÍSTEK 

Více na www.pakfm.estranky.cz.

Kultura

Je to právě rok, co 
KulturaFM v Nové scéně 
Vlast přešla v kině z mě-
síčního na tzv. 14den-
ní programování. Jde 
o trend, na který poma-
lu přechází jednosálová 
kina po celém Česku. 
Mnoho multiplexů plánu-
je dokonce jen po jednot-
livých týdnech. 
Díky  programování 

po  kratších  cyklech  může 
kino  pružněji  reagovat 
na zájem diváků a nasazo-
vat úspěšné snímky častěji, 
hned  když  jsou  aktuální. 
Program kina  je pak mno-
hem atraktivnější.

Více repríz
oblíbených filmů

Už  teď  dokážeme  ze 
statistik  kina  poznat,  jestli 
měla  změna  vliv  na  jeho 
návštěvnost.  „Například 
v únoru byla průměrná ná-
vštěvnost  filmových  před-
stavení  největší  v  historii 
kina.  Vliv  na  návštěvnost 
kina  můžeme  vidět  pře-
devším,  podíváme-li  se 
na největší hity tohoto roku 
jako  Bohemian  Rhapsody, 
Ženy  v  běhu,  Jak  vycvičit 
draka  3  či Avengers:  End-
game,“ říká produkční kina 
Vladan  Literák.  14denní 
programování  dovolu-
je  filmy,  o  které  je  velký 
zájem,  nasadit  takovým 
způsobem,  aby  byli  diváci 
spokojeni. Dalším smyslem 
čtrnáctidenního programo-
vání je zdůraznit premiéro-
vý čtvrtek a zabránit tomu, 
aby  zapadl  film,  který  má 
premiéru  až  na  konci  mě-
síce.  Velkým  plus  je  také 
nový přehledný web www. 
.kulturafm.cz. Cílem je, aby 
si z programu kina vybírali 
diváci primárně právě tam. 
Na  webu  i  na  jeho  verzi 
pro  prohlížení  v mobilním 
zařízení  si  mohou  diváci 
totiž  rovnou  koupit  nebo 

zarezervovat  vstupenky. 
„Kino Vlast  je  jediné kino 
ve  Frýdku-Místku  a  jsme 
proto moc rádi, že má díky 
průběžnému  vytváření 
programu bohatší a zajíma-
vější nabídku. Diváci si tak 
na  premiérové  filmy  a  no-
vinky  mohou  zajít  u  nás 
ve  městě  a  nemusí  nikam 
cestovat,“  dodává  ředitel 
KulturyFM  Rostislav  He-
kera.

Větší důraz
na premiéry

Čtenáři  magazínu  Kul-
tura  FM  byli  zvyklí  najít 
na  jeho  stránkách  kom-
pletní  měsíční  program 
kina.  To  teď  ale  tak  není. 
„Do magazínu  se  snažíme 
vždy  doplnit  co  nejvíce 
projekcí. Nicméně je to tak, 
že v době, kdy magazín vy-
dáváme,  jsme  ve  fázi,  kdy 
druhou  půlku měsíce  ještě 
vybíráme.  Proto  program 
v kalendáriu v úvodu maga-
zínu  končí  někdy mezi  14. 
a  18.  dnem  měsíce.  S  tím 
souvisí i to, že už v magazí-
nu nejsou rozepsány anota-
ce všech projekcí,“ vysvět-
luje  Vladan  Literák.  Teď 
v  magazínu  KulturaFM 
představuje  jen  plánované 
premiéry a zbývá tak i mís-
to  na  články,  které  dávají 
do souvislostí zajímavé fil-
my, které právě promítá.

Část programu
je na celý měsíc

Kino má  však  i  konzer-
vativní  návštěvníky,  kteří 
moc  na  internet  nechodí. 
„I  na  ty  jsme mysleli. Na-
příklad cyklus dopoledních 
představení  pro  seniory 
se  zvýhodněným  vstup-
ným  známe  na  celý měsíc 
dopředu  a  jeho  program 
je  v  magazínu  kompletní. 
Stejné to je s filmovým klu-
bem a vybranými dětskými 
představeními – Bijáskem,“ 
doplňuje  Vladan  Literák. 

Program kina Vlast je s plánováním po 14 dnech atraktivnější 
Na  pobočkách  Turistic-
kých  informačních  center 
a v kině jsou také vždy vy-
tištěné 14denní prográmky, 
návštěvníci si je třeba sklá-
dají do peněženky.
Tak hurá do kina, v příš-

tích  týdnech  se  promítá 
třeba nový Tarantinův film 
Tenkrát v Hollywoodu, po-
kračování  hororu  To  nebo 
český koprodukční snímek 
režiséra Václava Marhoula 
Nabarvené ptáče.

KulturaFM zahajuje 
novou sezónu a doufá, že 
stihnete být u všeho, co 
vás v kulturním životě 
ve Frýdku-Místku láká.

Hororové premiéry
Již  rok  plánuje  Kultu-

raFM  program  kina  Vlast 
po  čtrnáctidenních  interva-
lech a díky tomu může lépe 
reagovat  na  to,  které  sním-
ky vás zajímají, dokud jsou 
aktuální. Proto v programu 
stále  najdete  dostatek  ter-
mínů  promítání  Tarantino-
va  Tenkrát  v  Hollywoodu, 
Kingova  pokračování  kul-
tovního To  a  také Marhou-
lova  Nabarveného  ptáčete. 
„Slibujeme,  že  si  ze  všech 
těchto skvělých filmů odne-
sete nejen silné filmové zá-
žitky (které vás budou ještě 
dlouho  pronásledovat),  ale 
také drobné paprsky naděje, 
že se může vše v dobré obrá-
tit. Podívejte se na náš web 
www.kulturafm.cz a vyber-
te si,“ vybízí za KulturuFM 
Michaela Davidová.

Výhodné sady 
předplatného 

Jestli jste doteď vyčkáva-
li  s  nákupem  předplatného 
KulturyFM, už přišla pravá 
chvíle to rozlousknout. Kaž-
dou  sezónu  pro  vás  připra-
vuje vskutku výhodné balíč-
ky koncertů klasické hudby 
a  divadelních  představení. 
Jiří  Stivín,  Edita  Adlerová, 
Lubomír  Brabec  a  mnoho 
dalších  skvělých  hudební-
ků  bude  hrát  ve  frýdecko-
-místeckých  sálech  a  také 
kostelích  a  vy  můžete  být 
u toho. Předplatné si pořídíte 
z pohodlí domova na www. 
.kulturafm.cz  nebo  osobně 
na pobočkách TIC.

Změna klimatu 
a Antarktida 

Ve  čtvrtek  26.  září  bude 
zahájena v Národním domě 
další  série  besed  Povídání 
v Zeleném baru, do kterých 

zve  moderátor  a  pedagog 
Libor  Magdoň  akademiky 
všemožných  vědeckých 
oborů. Návštěvníci potvrdí, 
že  z  těchto  poutavých  ve-
čerů  odcházejí  obohaceni 
o spoustu nových myšlenek. 
Zajímavá  témata  rozhodně 
slibuje  zářijové  povídání 
s Danielem Nývltem, který 
vede  prestižní  Český  vý-
zkumný  program  na  Ant-
arktidě.

Tanec a jóga 
v Národním domě

Taneční  kurzy  v  Národ-
ním domě s lektory Jarosla-
vem Jaglarzem a Janou Šod-
kovou jsou i letos připraveny 
pro páry všech věkových ka-
tegorií. „Pokud hledáte sty-
lovou  pohybovou  aktivitu, 
zamiřte k nám každou stře-
du  v  19.30.  Registrovat  se 
můžete na webu. Do Národ-
ního domu můžete za pohy-
bem i sólo, koukněte na naši 
nabídku  Jógy,  Pilates  nebo 
relaxačních  cvičení.  Kurzy 
zahajujeme v průběhu září,“ 
připomíná Davidová.

Nedělní divadélka 
začínají v parku

Na  Princeznu  s  dlou-
hým nosem,  jeleními  paro-
hy  a  ušima  jako  lopušáky 
se  s  dětmi  pojďte  podívat 
do altánku v Sadech Bedři-

cha  Smetany  v  neděli  22. 
září.  U  této  „zahajovačky“ 
sezóny se pobaví nejen děti. 
Hrajeme  od  15.00  v  parku 
a za nepřízně počasí v Nové 
scéně Vlast. „Od října už je-
deme tradičně naplno, jedna 
pohádka týdně na obvyklém 
místě, a sice v pohodlí Nové 
scény  Vlast.  Těšíme  se!“ 
ujišťuje produkce. 

Co se chystá
Co je na programu v příš-

tích  měsících?  „Říjnová 
a  listopadová  divadelní 
představení  a  koncerty 
z předplatného budou v do-
prodeji  od  19.  září.  Mimo 
předplatné  máme  už  teď 
v  prodeji  divadlo  Čaroděj-
ky  v  kuchyni  s  Michaelou 
Dolinovou a Veronikou Žil-
kovou.  Big  BLAST!  Band 
slaví 5 let! 18. října ve Vlasti. 
7. listopadu bude mít koncert 
Karel Plíhal tamtéž. Už teď 
je v prodeji prosincový kon-
cert 4TETu s Jiřím Kornem 
v Kině Petra Bezruče a tento 
více než pětisetmístný sál už 
notně plní i Ladislav Zibura 
s  jeho  stand-upem  Prázd-
niny v Evropě,  termín  jeho 
jedinečné cestovatelské pro-
jekce  je  19.  listopadu,“  od-
povídá  Michaela  Davidová 
a doporučuje si osvěžit září 
s KulturouFM.

KulturaFM zahajuje novou sezonu
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Zcela novou možnost 
řešení obtíží s únikem 
moči u žen, tzv. streso-
vou inkontinencí, přináší 
gynekologicko-porod-
nické oddělení Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku. 
Stresová inkontinence je 
nekontrolovatelný únik 
moči, který postihuje ženy 
všech věkových kategorií, 
ale nejčastěji se vyskytu-
je u žen po porodu nebo 
v období menopauzy. 
Uvádí se, že inkontinencí 
moči trpí 50–70 procent 
žen.
Existuje  mnoho  způso-

bů  řešení,  ale  ne  všechny 
z  dostupných  možností 
jsou  vhodné  pro  každou 
ženu.  Proto  je  potřeba  při 
příznacích  inkontinence 
provést  důkladné urogyne-
kologické  vyšetření,  jehož 
součástí je pečlivé vyslech-
nutí potíží spojených s úni-
kem moči a podrobné uro-
gynekologické  vyšetření. 
Tato vyšetření se provádějí 
na gynekologické ambulan-
ci v Nemocnici ve Frýdku-
-Místku  ve  středy  a  pátky. 
Následně je pacientka zpra-

vidla odeslána k provedení 
urodynamického  vyšetře-
ní,  které  v  naší  nemocnici 
provádí  speciálně  vyško-
lená  sestra.  Díky  těmto 
metodám  můžeme  odhalit 
příčinu  inkontinence  a  na-
vrhnout  nejoptimálnější 
metodu léčby. 
Dosud se  tyto potíže  ře-

šily u pacientek pomocí re-
habilitačního  cvičení  nebo 
medikamentózně.  Další 
z  možností  byla  operační 
metoda,  kdy  se  pacientce 
vložila syntetická páska pod 
močovou  trubici.  Stále  se 
však najdou pacientky, kte-
rým ani  jedna  z  léčebných 
metod nepomáhala. Jednou 
z  nich  byla  i  paní Milada, 
která  letos  oslavila  80.  na-
rozeniny.  Stresovou  inkon-
tinencí trpěla od roku 1995. 
V roce 2001 jí byla v jiném 
zdravotnickém  zařízení 
vložena  antiinkontinenční 
páska.  Efekt  operace  však 
byl  minimální  a  nechtěné 
úniky  moči  dále  přetrvá-
valy. V roce 2018 navštívi-
la  naši  urogynekologickou 
ambulanci, v níž se dozvě-
děla  od  primáře  gynekolo-

Rodinná a manželská poradna 
ve Frýdku-Místku 

Vás srdečně zve na
Besedu o náhradní rodinné péči,
která se uskuteční v pondělí 7. 10. v 16.00 hodin 
v prostorách Rodinné a manželské poradny

ve Frýdku-Místku na ul. F. Čejky 427
• Chcete  získat  o  náhradní  rodinné péči  více  infor-
mací?
• Zajímá Vás, co pěstounská péče obnáší?
• Chcete vědět, jaké to je být pěstounem?
• Zajímají Vás příběhy dětí, které nemohou vyrůstat 
se svými rodiči?
Pokud  chcete  znát  odpovědi  na  tyto  otázky  a  ještě 
víc, přijďte na naši besedu.
Povídat  si  s Vámi budou odborní pracovníci na ná-
hradní rodinnou péči a pěstouni.

Těšíme se na Vás.

Nemocnice ve Frýdku-Místku pomáhá ženám trpícím inkontinencí

Během července uspo-
řádal Program pro pěs-
tounské rodiny, pobočka 
Frýdek-Místek, příměst-
ský tábor pro 13 dětí 
z pěstounských rodin. 
První  den  jsme  vystou-

pali  na  vrch  Studeničný, 
a  jak  napovídá  jeho  název, 
některé odvážné děti se tam 
vykoupaly v opravdu stude-
ném bazénu. Další den jsme 
navštívili Interaktivní učeb-
nu  biologie  v  Třinci,  kde 
se  děti  naučily  poskytovat 
první  pomoc,  vyzkoušely 
si  resuscitaci  na  figurínách 
a některé si vyzkoušely ves-
tu,  která  simuluje  9.  měsíc 

těhotenství.  A  to  vše  pod 
vedením zkušeného záchra-
náře. Ve středu a pátek jsme 
se  v  horkých  dnech  mohli 
zchladit v bazénech na kou-
pališti  v  Českém  Těšíně. 
Největší  atrakcí  pro  děti 
byly samozřejmě skluzavky 
a  tobogán.  Nechyběla  ani 
návštěva  dopravního  hřiš-
tě  v  Českém  Těšíně,  kde 
děti  trénovaly  jízdu na kole 
a  koloběžkách  a  také  pra-
vidla  silničního  provozu. 
Čtvrtek  se  nesl  v  duchu 
dovádění  na  trampolínách 
v  Jump  Centru  Frýdek-
-Místek,  děti  byly  nadšené. 
Během tábora jsme se mohli 

opět  lépe  poznat,  vznikala 
nová přátelství a budeme se 
těšit  na  příští  rok!  Zajíma-
vý  program  si  mohly  děti 
užít  zejména  díky  podpoře 
Grantového  programu  Hy-
undai Motor Manufacturing 
Czech „Společně“.
Program  pro  pěstounské 

rodiny  Slezské  diakonie 
zajišťuje  doprovázení  pěs-
tounských  rodin.  V  rámci 
doprovázení  poskytujeme 
především poradenské služ-
by, vzdělávání,  odlehčovací 
služby,  odbornou  pomoc 
psychologů a dalších specia-
listů či podporu při kontaktu 
s  biologickou  rodinou  dítě-
te,  ale  také  např.  duchovní 
podporu a návaznost na jiné 
související služby. Ve Frýd-
ku-Místku  nás  najdete 
na adrese Kostikovo náměs-
tí 646, tel.: 731 519 985. 

 B. Niemiecová

Letní příměstský tábor diakonie
Programu pro pěstounské rodiny

gicko-porodního  oddělení 
Martina  Němce  o  nových 
možnostech  léčby.  Kon-
krétně se jednalo o aplikaci 
gelu  Bulkamid,  který  byl 
poprvé  použit  v  naší  ne-
mocnici letos v srpnu právě 
u paní Milady. 
Bulkamid  je  nevstřeba-

telný gel, který  se aplikuje 
pod  sliznici  močové  trubi-
ce  zhruba  jeden  centimetr 
od  jejího  odstupu  z močo-
vého měchýře. Způsobí tím 
její zúžení a tím napomáhá 
udržení  moči  při  streso-
vých  manévrech  (zvedání 
břemen,  kýchnutí).  Jak 
uvádí  primář  oddělení 
Martin  Němec,  funkčnost 
gelu  je  u  každé  pacientky 
individuální,  průměrně  je 
gel  účinný  po  dobu  dvou 
let  a  v  případě  potřeby  jej 
můžeme  znovu  aplikovat. 
„Bulkamid  je  gel,  který 
neobsahuje  silikové  části-
ce,  a  tak  nedochází  k  jeho 
migraci v organismu. Jedná 
se  o  miniinvazivní  výkon 
v lokální anestézii a je proto 
vhodný i u pacientek, které 
mají strach z narkózy,“ uve-
dl primář Martin Němec. 

Sama  pacientka  uvedla, 
že zákrok byl velice rychlý 
a zcela bezbolestný. Po něm 
se  cítila  velmi  dobře  a  vše 
se  obešlo  bez  komplikací. 
Při dotazu, zda by doporu-
čila tuto metodu i ostatním 
pacientkám  s  podobnými 
potížemi, bez váhání odpo-
věděla, že ano. Letos v létě 
je  totiž  poprvé  úplně  bez 

obtíží od roku 1995, kdy  jí 
byla  stresová  inkontinence 
diagnostikována.  Ráda  by 
všem  ženám  s  nechtěnými 
úniky moči vzkázala, ať se 
nebojí své obtíže řešit a svě-
ří  se s nimi svým ošetřují-
cím  gynekologům  či  prak-
tickým  lékařům,  kteří  je 
následně  odešlou  k  urogy-
nekologickému vyšetření.

  

 
 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 
Malý Koloredov 811 

738 01  Frýdek-Místek 
(zvonek v části B číslo 24, 4. patro) 

 

PŘÍJEM KOČÁRKŮ NEPŘERUŠEN!!! 
Nejde váš funkční kočárek prodat a je vám ho 

líto vyhodit? Můžete nám ho darovat pro 
klientky v obtížné životní situaci. 

 
 

Kontakty a bližší informace: 
Tel.: 731 492 840, 731 078 299 
E-mail: michaela.pracovni@seznam.cz, lenka.pracovni@seznam.cz 
Web: www.frydek.poradnaprozeny.eu 
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O víkendu 23.–25. srp-
na se hokejový tým mla-
dých Rysů ročníku 2008 
účastnil mezinárodního 
turnaje v Kroměříži Koo-
perativa Cup 2019. Mimo 
frýdecko-místeckých hrá-
čů se turnaje účastnil do-
mácí tým HK Kroměříž, 
HK Ďáblíci Nový Jičín, 
výběr Golden Bull, slo-
venský tým HC Topoľča-
ny a maďarský tým UTE 
Budapešť.
Turnaj  byl  rozdělen 

na dva mini turnaje, hokejo-
vý, ve kterém se hrály dva 
25minutové  poločasy,  kdy 
každý  poločas  byl  samo-
statný zápas, a turnaj ve fot-
bale, který měl dva 15minu-
tové poločasy, taktéž každá 
půlka  jako 
samostatný 
zápas.
K  první-

mu  zápasu 
nastoupili  chlapci  na  led 
proti  Ďáblíkům  z  Nového 
Jičína.  V  prvním  poločase 
vyhráli  1:0  a  ve  druhém 
remizovali 1:1 a tím získali 
první  tři  body  do  tabulky. 
V druhém zápase hráli Rysi 
proti  maďarskému  týmu 
UTE Budapěšť a první po-
ločas  prohráli  1:0,  ve  dru-
hém  pak  remizovali  1:1. 
Závěrečné  hokejové  dvo-
jutkání  prvního  dne  hrál 
Frýdek-Místek proti výběru 
Golden Bull a v obou utká-
ních prohrál 1:3 a 0:3.
Tím  ale  první  den  ne-

skončil a chlapce čekaly dva 
dvojzápasy  ve  fotbalovém 
turnaji.  Nejprve  nastou-

pili  proti  UTE  Budapešť, 
kdy  první  zápas  vyhráli 
3:1 a druhý remizovali 0:0. 
V  druhém  utkání  Ďáblíky 
z  Nového  Jičína  nejprve 
porazili  3:1  a  ve  druhém 
prohráli  0:2,  a  tak  bojova-
li  v  penaltovém  rozstřelu 
o prémiový bod, ve kterém 
uspěli 2:1.
Do  druhého  dne  Rysi 

vstoupili  dobře  naladěni. 
V  prvním  dvojutkání  dru-
hého  dne  nastoupili  proti 
domácímu  týmu  HK  Kro-
měříž. Oproti  prvnímu dni 
hráči  zlepšili  kombinační 
hru,  zvýšili  bojovnost,  ale 
trápila je koncovka, tak jako 
ve dni prvním. Přes mnoho 
šancí  první  utkání  vyhráli 
3:2 a ve druhém utkání jen 

remizoval i 
1:1. Na závěr 
s k u p i n o -
vých  zápasů 
n a s t oup i l i 

Frýdečané  proti  slovenské-
mu  týmu  HC  Topoľčany 
a  s  tímto  soupeřem  hráči 
Rysů  dominovali  a  vyhrá-
li  jej  3:0  a  5:0.  Po  sečtení 
všech  bodů  bylo  jasné,  že 
chlapci  skončí  v  tabulce 
na třetím místě a budou tak 
bojovat o konečné umístění 
s Ďáblíky z Nového Jičína. 
Vítěz  tohoto  utkání  skončí 
na třetím místě.
Tak,  jak  byl  dohrán  ho-

kejový  turnaj,  bylo  třeba 
dokončit  i  turnaj fotbalový. 
Po  výsledcích  HC  Frýdek-
-Místek  –  HC  Topoľčany 
0:0  a  3:2, HC Frýdek-Mís-
tek  –  HK  Kroměříž  0:0 
a 1:0 a HC Frýdek-Místek – 

Sport

„s podporou
města“

z atletiky

V Raškovicích padaly rekordy 
Zatažená, nevlídná oblo-

ha  vítala  v  nedělním  ránu 
běžce  na  3.  ročníku  Raš-
kovického  čtvrtmaratónu. 
A  celkem  jich  našlo  cestu 
270  a  určitě  nelitovali.  Po-
časí nakonec pro běžce ide-
ální, bez větru teplota 15°C, 
parádní vzduch, déšť přišel 
až  při  vyhlašování.  Však 
se  skvělé  běžecké  počasí 
promítlo taky na výkonech. 
Nejprve  bojovaly  na  trati 
děti  a  kromě  jedné  ovládli 
naši běžci všech 11 katego-

rií. Zvítězili Klára Ningero-
vá a Patrik Stankov v doros-
tu, Viky Ťahanová a Ondra 
Pavelek  ve  starším  žactvu, 
Anna  Václavíková  a  Jan 
Klimas  v mladším  žactvu, 
Míša  Kubinová  a  Pavel 
Kolecký v přípravce, Pepík 
Brázda  v  minipřípravce 
a Míša Münsterová a Toník 
Míček  mezi  benjamínky. 
Hlavní  závod  na  10.548 m 
se stal kořistí Kristiana Za-
hraje  v  traťovém  rekordu 
38:30 min. Mezi muži do 34 

let doběhl druhý Dan Raška 
za 39:38 min,  což byl  také 
čas  lepší  starého  traťáku, 
a třetí Marek Spilka za 41:46 
min. Závod žen ovládla Pet-
ra Pastorová z Ostravy, kte-
rá  vylepšila  traťový  rekord 
o více než minutu na 42:20 
min.  V  ženách  do  34  let 
doběhla  druhá  Veroni-
ka  Siebeltová  46:04  min. 
a třetí Katka Krtková 49:36 
min. Všem našim gratulace 
a  rozhodčím  poděkování 
za perfektní práci.

Šachy nemají nikdy vol-
no, hraje se pořád, prázd-
niny neprázdniny. Takže 
i hráči Beskydské šachové 
školy se během léta za-
pojovali vedle různých 
tréninků do různých indi-
viduálních i kolektivních 
soutěží a dosáhli v nich 
i několika zajímavých 
výsledků, o nichž by bylo 
dobré stručně poreferovat. 
Ve  dnech  17.–27.  čer-

vence se poblíž Kroměříže 
konal  mezinárodní  turnaj 
s  názvem  Šachový  festi-
val  mládeže  Bezměrov 
2019,  kterého  se  účastni-
la  i  výprava  našich  hráčů 
a kde vybojovala v katego-
rii  do  13  let  pěkné  druhé 
místo  Sofie  Tichá.  I  další 
významný  turnaj  byl  me-

zinárodní, šlo o Mistrovství 
Evropy mládeže. Konalo se 
ve dnech 1.–11. srpna v Bra-
tislavě  a  v  kategorii  dívek 
do 16 let tu obsadila ve vel-
ké  konkurenci  96  hráček 
sympatické  desáté  místo 
naše  Kristýna  Laurincová. 
Třetím  mezinárodním  tur-
najem bylo Mistrovství Ev-
ropské unie mládeže, které 
hostil  ve  dnech  15.–24. 
srpna  Hotel  Dlouhé  Strá-
ně v Koutech nad Desnou. 
Nejúspěšnější  z  vyslanců 
Beskydské  šachové  školy 
byla Nikol Bartečková, kte-
rá získala v kategorii dívek 
do 8 let zlatou medaili. Dal-
ší medaili pak přidal v kate-
gorii chlapců do 14 let Petr 
Gnojek,  který  vybojoval 
stříbro.   Tomáš Adamec

Mladí hokejoví Rysi na Kooperativa Cupu hráli i fotbal

Golden Bull 1:0 a 1:3 a pro-
hry na penalty skončili Rysi 
na konečném druhém místě 
ve fotbalovém turnaji.
V  neděli  čekal Rysy  boj 

o třetí místo s Ďáblíky z No-
vého  Jičína. Na  začátku  se 
trenér  musel  vypořádat  se 
ztrátou dvou zraněných hrá-
čů, Matěje Doupala a Tade-
áše  Verlíka.  I  přesto  tým 
Tomáše Snášela a Vojtěcha 
Trnky  držel  otěže  zápasu 
pevně  v  rukou  a  po  vítěz-

ství  2:0  mohli  Frýdecko-
-Místečtí slavit konečné tře-
tí místo.

Tým Frýdku-Místku: 
Brankáři  (jako vždy velice 
spolehliví)  Matěj  Paluzga, 
Sebastián  Šrubař.  Obránci: 
Jakub Marek, Přemysl Trn-
ka,  Tadeáš  Verlík,  Ondřej 
Mitura, Dominik Szkande-
ra, Viktor Hanák. Útočníci: 
Vanessa Prymusová, Matěj 
Doupal, Kryštof Socha, To-
bias Janák, Kristián Czerný, 

Jan  Hrček,  Vincent  Te-
ichmann, Radim Pekař, Mi-
kuláš Malý, Vojtěch Pindur, 
Samuel Švrčina.
Trenéři:  Tomáš  Snášel 

a  Vojtěch  Trnka.  Asistent: 
Václav Teichmann. Vedou-
cí mužstva: Tomáš Mitura. 
Manager  mužstva:  Ondřej 
Doupal.
Na závěr patří velký dík 

partnerům týmu, kteří tým 
podpořili sponzorským da-
rem. 

Letní úspěchy šachistů

Ve dnech 31. 8. – 1. 9. 
se v Ostrožské Nové Vsi 
konalo Mezinárodní mis-
trovství Moravy kanoistů. 
Celkem se zúčastnilo 47 
oddílů z šesti zemí. Závod-
níci z Rychlostní kanois-
tiky TJ Slezan FM vybo-
jovali šest medailí. Jednu 
zlatou, dvě stříbrné a tři 
bronzové. 
Zlatou medaili vybojoval 

Ondra  Růžička  v  kategorii 
MK1 Benjamínci D na trati 
200 m. Spolu s Patrikem Ku-
balou  dojel  v  kategorii  K2 
Benjamínci D na trati 500 m 

Mezinárodní mistrovství kanoistů

třetí. Patrik Kubala na stejné 
trati  přidal  do  sbírky  ještě 
jednu  bronzovou  medaili. 
Dvě stříbrné medaile vybo-

joval Kristián Czerný na tra-
tích 200 m,  a  to v kategorii 
MK1 Benjamínci B a v ka-
tegorii K2 Benjamínci B.
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Konec prázdnin a za-
čátek školního roku byly 
pro baseballovou katego-
rii U13 vyplněny dvěma 
turnaji, které se konaly 
v Praze. Byly jimi turna-
je Back-2-school a kva-
lifikační turnaj na mis-
trovství ČR.
Na první  turnaj Back-2-

-School  jsme  poslední 
srpnový  víkend  vyrazili 
v kompletní sestavě a díky 
smolné  prohře  s Hrochem 
Brno  a  následné  prohře 
s  Třebíčskými  Nuclears 
jsme  museli  sehrát  zápa-
sy  v  dolní  části  tabulky. 
Zde  jsme  již  nezaváhali 
a  po  třech  výhrách  obsa-
dili konečné deváté místo. 
Na  tomto  turnaji  si  hráči 
mohli vyzkoušet hru na ji-
ných postech a větší prostor 
dostali také nováčci.
První  zářijový  víkend 

nás  čekala  opět  ces-
ta  do  Prahy,  tentokráte 
na hřiště klubu Eagles, kde 
se  konal  kvalifikační  tur-
naj na mistrovství ČR pro 
kategorii U13. Náš tým byl 
vybrán do skupiny společ-

ně  s  kluby  TJ  Sokol  Hlu-
boká,  Olympia  Blansko 
a Technika Brno. Na tento 
turnaj  jsme přivezli nejsil-
nější možný tým a rozhodli 
jsme se postup na mistrov-
ství vybojovat. První zápas 
proti Sokolu Hluboká v nás 
zanechal  jen dobré pocity, 
jelikož  jsme  jím  hladce 
prošli  a  vyhráli  rozdílem 
10:0 v šesté směně.
Druhý  zápas  proti 

Olympii Blansko začínáme 
pozdě odpoledne s Honzou 
Kozlem  na  kopci  a  s  přá-
ním  stejně  rychlého  a  jis-
tého  průběhu  jako  proti 
Hluboké. Ovšem Blanenští 
jsou  jiného  názoru. V  do-
hrávce  zápasu,  kterou  má 
Olympia  v  útoku,  se  stav 
mění  na  4:3  a  na Matyho 
tak čeká těžký úkol, jak zá-
pas uzavřít. To se mu daří 
stikeoutem a my tak máme 
na kontě dvě výhry.
Na  neděli  jsme  byli  na-

chystaní  na  sto  procent, 
taktika  mít  na  Techniku 
dva  naše  nejlepší  nadha-
zovače  vyšla  a  odhodlání 
tento  zápas  vyhrát  a  mít 

V prvním zápase nové-
ho ročníku házenkářské 
Strabag Rail extraligy na-
razili hráči Pepino SKP 
Frýdek-Místek na jedno 
z nejsilnějších družstev. 
Na domácí palubovce při-
vítali karvinský Baník. 
Předvedli bojovný výkon, 
který ale na body nestačil. 
Favoritovi podlehli pomě-
rem 24:30.
Domácí  družstvo  bě-

hem  léta  hodně  omladilo 
kádr,  takže  hosté  z Karvi-

né  přijeli  do  Frýdku-Míst-
ku  v  roli  velikého  favorita 
derby.  A  tu  začali  potvr-
zovat hned od začátku. Už 
po pěti minutách vedli 5:1. 
Největší rozdíl ve skóre byl 
v první půli ve 12. minutě, 
kdy Karviná vedla už 15:9. 
Naši hráči však v následu-
jících  okamžicích  zabrali 
a čtyři minuty před koncem 
prvního  poločasu  prohrá-
vali už jen o jednu branku. 
Po změně stran se náš tým 
dokázal  dostat  dokonce 

do  jednogólového  vedení. 
Vedl  16:15.  Jenže  to  bylo 
jednou  jedinkrát,  kdy Kar-
viná tahala za kratší konec. 
Za  stavu  17:17  nastříleli 
hosté  pět  branek  v  řadě 
a  tím si vytvořili  rozhodu-
jící náskok. Na tento nástup 
už  mladý  domácí  celek 
nedokázal  odpovědět.  Sice 
duel nezabalil a až do konce 
byl důstojným protivníkem, 
ale nedokázal Karvinou za-
stavit k cestě za vítězstvím 
v poměru 30:24.

kam za sportem a relaxací

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky 

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

10. kolo (so 5. 10. v 15.00)
MFK Frýdek-Místek – SFK Vrchovina 

12. kolo (so 19. 10. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – MFK Vyškov 

14. kolo (so 2. 11. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – FC FASTAV Zlín B 

16. kolo (so 16. 11. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – FC Velké Meziříčí 

6. ročník – 6. října 
Vážení  přátelé,  v  rámci  akce  Vystup  na  svůj  vr-

chol vás srdečně zveme na setkání příznivců turistiky 
na Bezručově vyhlídce v Sedlištích.
Sraz pro rodiny s dětmi do 15 let je v 10.00 v Lís-

kovci u autobusové zastávky v Hájku. Trasa  s atrak-
cemi pro děti povede Hájkem na Bezručovu vyhlídku. 
Ostatní účastníci si zvolí pěší a cyklo trasy dle vlast-
ního výběru.
V  cíli  na  Bezručově  vyhlídce  v  době  od  11.00 

do  13.00  obdrží  účastníci  diplom,  občerstvení  je 
zajištěno. K dispozici bude razítko do záznamníku 
Vystup na svůj vrchol v ceně 10 Kč. Vybraná část-
ka  je  určena  na  dofinancování  Bezručovy  chaty 
na Lysé hoře.
Přijďte podpořit  tuto  turistickou akci, určitě nebu-

dete litovat. Na setkání s vámi se těší organizátoři.
 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, 
 odbor TJ VP Frýdek-Místek
  http://www.kct-vpfm.cz
Kontaktní osoba:  Marie  Michnová,  mobil: 

737 025 090, email: mariemichnova@post.cz

„Okolo Bezručovy vyhlídky“

Proti houževnatému cel-
ku ze Slovácka to fotbalis-
té Frýdku-Místku neměli 
vůbec jednoduché. I díky 
repre pauze dojeli hosté 
do Stovek posilněni o ně-
kolik hráčů prvoligového 
A týmu, navíc domácí dru-
žina musela více jak dva-
cet minut dohrávat pouze 
o deseti hráčích. I přesto to 
byli Valcíři, kteří se mohli 
po závěrečném hvizdu roz-
hodčího Drozdyho radovat 
ze zisku tří bodů. 
Utkání začali domácí fot-

balisté aktivně. Brankář s li-
govými  zkušenostmi  z Ba-
níku,  Plzně  či  pražských 
Bohemians – Michal Daněk 
–  se  měl  co  ohánět.  Jako 
například v 16. minutě, kdy 
se musel pořádně natahovat 
po nepříjemné střele Visiće. 
Hosté  zahrozili  prakticky 
ihned  z protiútoku, naštěstí 
naše defenzíva si zakončení 
Hladkého pohlídala.
Ve  26.  minutě  již  do-

mácí  udeřili.  Nejprve  sice 
prováhal  jasnou  příležitost 
ke  skórování  Skwarczek, 
který  se  před  brankářem 
Daňkem ocitl zcela osamo-
cený, leč pálil pouze do něj. 
K  odraženému míči  se  ná-
sledně dostal Hýbl a po jeho 

krásně načechraném centru 
skóroval hlavou v pádu Tep-
lý  –  1:0.  Krásný  fotbalový 
moment.
Poločas  skončil  těsným 

vedením  Valcířů  a  v  tom 
druhém bylo pořádně dusno 
v 62. minutě, když hostující 
Franič  dost  nevybíravým 
způsobem zajel na polovině 
hřiště  zezadu  do  Teplého, 
ale od sudího Drozdyho vy-
fasoval  pouze  žlutou kartu. 
Ten  správný  metr  bohužel 
nastolil  sudí  o  šest  minut 
později,  když  vyloučil  do-
mácího  Hurtu  po  faulu 
na Hellebranda.
V  početní  výhodě  začali 

být hosté aktivnější. Hladký 
našel ve vápně Tischlera, ten 
dostal  trochu  více  prostoru 
a  pravačkou  přeci  jen  pro-
pálil našeho gólmana – 1:1. 
Ani  v  deseti  ale  domácí 
družina  nepřestala  mys-
let  na  svou ofenzívu. V 81. 
minutě  vystihl  rozehrávku 
soupeře  Ožvolda,  tomu  ale 
jeho  pumelici  vyrazil  gól-
man  Daněk.  O  pár  vteřin 
později dostali Valcíři mož-
nost  zahrávat  rohový  kop 
a ty u nás perfektně zahrává 
Matěj  Hýbl.  Na  jeho  centr 
od tribuny si seběhl kapitán 
Literák a přesnou hlavičkou 
rozjásal tribuny – 2:1.

UBOJOVANÁ VÝHRA: Valcíři hráli v deseti, když 
dali rozhodující gól.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté rozhodli až v deseti
MFK Frýdek-Místek – 1. FC Slovácko B 2:1

Pražská jízda baseballistů Klasiku F-M kategorie U13 
postup na mistrovství jistý 
už v základní skupině byla 
obrovská.  Vítězství  15:0 
rozdílem  v  páté  směně  je 
nádhernou tečkou za tímto 
turnajem. Plán vyhrát sku-
pinu  a  nepřipustit  kompli-
kaci v podobě čtvrtého zá-
pasu nám tak vyšel. Radost 
z  toho,  že  jsme  se  dostali 
mezi  nejlepších osm  týmů 
v republice, je obrovská.

Házenkáři na favorita nestačili
Pepino SKP F-M – HCB Karviná 24:30 (14:15)
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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  akti-
vit ve městě Frýdek-Místek 
na  období  2019–2021  (dále 
jen  „SPRSS  FM“).  Podpo-
rováno  bude  poskytování 
sociálních  služeb,  které 
jsou součástí základní Kraj-
ské  sítě  sociálních  služeb. 
Sociální  služby  zařazené 
do  základní  Krajské  sítě 
sociálních služeb jsou služ-
by ze strany kraje pověřené 
k  výkonu  služby  obecného 
hospodářského  zájmu  for-

mou  uzavření  „Smlouvy 
o  závazku  veřejné  služby 
a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon“. Důvodem podpory 
je  udržení  stávajících  so-
ciálních  služeb  a  podpora 
nových  sociálních  služeb 
v  souladu  se  SPRSS  FM 
na území statutárního měs-
ta Frýdku-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 

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2020

Domov pro seniory Frýdek-
-Místek,  příspěvková  orga-
nizace,  se  sídlem  28.  října 
2155, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 68158025
Druh práce: ředitel příspěv-
kové organizace Domov pro 
seniory Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: 
Domov  pro  seniory  Frý-
dek-Místek,  příspěvková 
organizace,  28.  října  2155, 

738  01  Frýdek-Místek,  IČ: 
68158025 
Platová třída:  12/  platový 
stupeň  podle  délky  uznané 
praxe  v  souladu  s  naříze-
ním  vlády  č.  341/2017  Sb., 
o  platových  poměrech  za-
městnanců  ve  veřejných 
službách a  správě; možnost 
postupného  přiznání  osob-
ního  příplatku  dle  zákona 
č.  262/2006  Sb.,  zákoník 
práce,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. vzdělání vysokoškolské
2.  znalost  problematiky 
registrovaných  sociálních 
služeb 
3. základní znalost následu-
jících předpisů:
•  zákona  č.  128/2000  Sb., 
o  obcích  (obecní  zřízení), 
ve znění pozdějších předpi-
sů
•  zákona  č.  262/2006  Sb., 
zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů
• nařízení vlády č. 341/2017 
Sb.,  o  platových  poměrech 
zaměstnanců  ve  veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů
•  zákona  č.  250/2000  Sb., 
o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• zákon č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních  službách,  ve  znění 
pozdějších předpisů
4.  praxe  na  výkonné  řídící 
pozici výhodou 
5.  občanská  bezúhonnost 
doložená  výpisem  Rejstří-
ku  trestů  ne  starším  než  3 
měsíce
6. zdravotní způsobilost 
Písemně zašlete:
•  přihlášku:  jméno,  příjme-
ní  a  titul  uchazeče,  datum 
a místo  narození  uchazeče, 
státní  příslušnost  uchaze-
če,  místo  trvalého  pobytu 
uchazeče,  číslo  občanského 

průkazu nebo číslo dokladu 
o  povolení  k  pobytu,  jde-li 
o  cizího  státního  občana, 
datum  a  podpis  uchazeče 
(uveďte  kontaktní  adresu, 
telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů  o  nejvyšším  dosaže-
ném vzdělání
•  strukturovaný  životopis, 
ve  kterém  se  uvedou  údaje 
o  dosavadních  zaměstná-
ních a o odborných znalos-
tech a dovednostech
•  koncepci  rozvoje  a  říze-
ní  příspěvkové  organizace 
Domov pro seniory Frýdek-
-Místek (maximálně 4 stra-
ny strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů  (ne  starší  tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
•  lékařské potvrzení o způ-
sobilosti  k  vykonávání  po-
žadované činnosti (ne starší 
tří měsíců)
K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky po-
dané do uvedeného termínu 
a doložené kompletními do-
klady  (přihlášku,  životopis, 
koncepci rozvoje organizace 
vlastnoručně podepište).
Poskytnuté doklady a pod-
klady  pro  výběrové  řízení 
je  nutno  si  osobně  vy-
zvednout  do  deseti  dnů 
po  ukončení  výběrového 
řízení.  Po  uplynutí  této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady  a  podklady  skar-
továny.
Předpokládaný nástup: le-
den 2020 nebo dohodou
Přihlášky s požadovanými 
doklady  zasílejte  do  21. 
10.  2019  v  zalepené  obál-
ce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením  adresy  uchazeče 
na adresu: Magistrát města 
Frýdku-Místku, Odbor so-
ciálních  služeb,  Radniční 
1148,  738  22  Frýdek-Mís-
tek,  k  rukám  Ing.  Jarmily 
Kozlové.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace

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 
Frýdek-Místek
Magistrát města 
Frýdku-Místku

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

jménem  (názvem)  žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,
b)  textem  „Neotvírat-žá-

dost  o  dotaci  na  podporu 
a rozvoj sociálních služeb“.
 Odbor sociálních služeb
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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 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Ma-
saryka
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  sou-
částí  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 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (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. 

Den otevřených dveří 
v TS a.s. 

5. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin 
 

První říjnovou sobotu bude mít veřejnost 
možnost komentovanými prohlídkami v 

půlhodinových intervalech nahlédnout do 
celého areálu technických služeb, blíže 
se seznámit s jednotlivými provozy TS 

a.s., bude předvedena technika a 
prezentována činnost dispečinku.  
Počáteční časy prohlídek budou 

v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 
poslední v 11.30 hodin. 

Každý návštěvník obdrží drobný dárek. 
 

Statutární město Frý-
dek-Místek rozšířilo tří-
dění odpadu o plechovky 
od nápojů. Ty lze nově 
vhazovat do žlutých kon-
tejnerů, které jsou pri-
márně určeny na plasty.
Aby  si  to  občané  lépe 

pamatovali  a  aby  před 
barevnými kontejnery ne-
váhali, do kterého vlastně 
mohou  plechovku  od  ná-
pojů  vyhodit,  jsou  žluté 
kontejnery  označovány 
samolepkou, která na tuto 
novinku upozorní. 
Pokud  je  na  jednom 

stanovišti  více  žlutých 

kontejnerů,  je  samolep-
kou  označen  pouze  jeden 
z  nich,  ale  plechovky  lze 
vhodit  i  do  těch ostatních 
(žlutých). 

I plechovky od nápojů
do žlutých kontejnerů 
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Ve Frýdku-Místku 
klesá počet prvňáčků. 
Předloni usedlo do la-
vic dvanácti základních 
škol zřizovaných městem 
pět set třicet devět prv-
ňáčků. Loni už jich bylo 
o třicet jedna méně a le-
tos se počty opět snížily.
V  souvislosti  se  zápisy 

mělo 2. září do škol nastou-
pit  pět  set  čtyři  prvňáků. 
To  je  v  porovnání  s minu-
lým školním rokem o čtyři 
méně.  „Počty  zatím  nejsou 
přesné, protože od doby zá-
pisu  se mohly  některé  děti 
odstěhovat,  ale  také  přistě-
hovat. Přesný počet prvňáč-
ků získáme od ředitelů škol 
až  v  prvním  týdnu  nového 
školního roku,“ řekl na úvod 
školního roku primátor Mi-
chal Pobucký s tím, že kapa-
cita základních škol ve měs-
tě je dostačující.

Město  pro  všechny 
prvňáčky  připravilo  malý 
dárek  v  podobě  baťůžku 
na přezůvky nebo svačinu 
s  přiloženou  dětskou  zá-
stěrkou včetně fixů na její 
vybarvení.
Náměstek  primátora 

Karel  Deutscher  přivítal 
prvňáčky 4. ZŠ na ulici Ko-
menského v Místku, kde  si 
rodiče  se  svými  dětmi  nej-
prve  vyslechli  několik  po-
vzbuzujících  slov  a  krátký 
kulturní  program,  než  si  je 
paní učitelky odvedly do na-
zdobených tříd, kde už na ně 
v  lavicích kromě dárků če-
kaly  i nové pomůcky, které 
se jim budou v dalších dnech 
hodit.  Primátor Michal  Po-
bucký  vítal  žáky  Gymná-
zia a střední odborné školy 
na ulici Cihelní ve Frýdku, 
která letos nově otevřela os-
mileté gymnázium.

Kolektiv vychovatelek 
školní družiny na Pětce 
opět v září přivítal děti, 
které určitě užívaly léto pl-
nými doušky, ale i ve školní 
rok zde mívají možnost zú-
častnit se nějakého zajíma-
vého výletu. V uplynulém 
školním roce družina díky 
podpoře z Evropské unie 
mohla od dubna do června 
uskutečnit hned pět výjez-
dů mimo školní prostředí.
Cesta vedla na maleno-

vickou vyhlídku, kde jsme 
si  prohlédli  Lysou  horu, 
Smrk  i  Ondřejník.  Zví-

davé  otázky,  informace 
o okolí a soutěže měly pro 
děti  připraveny  paní  vy-
chovatelky  Ivana  Pospíši-
lová i Melanie Nováková.
K návštěvě jsme si rovněž 

vybrali  Odborný  léčebný 
ústav  v  Metylovicích,  kte-
rý  na  spolupráci  přistoupil. 
Děti  zde  zábavnou  formou 
podporovaly  své  zdraví 
a  absolvovaly  opičí  dráhu 
v tělocvičně, pobyt v bazénu 
a  solné  jeskyni.  Za  umož-
nění  a  garanci  děkujeme 
náměstkyni  pro  ošetřova-
telskou  péči  paní  Gabriele 

Rumíškové.  Velký  dík  pa-
tří  celému  týmu  rehabili-
tací  a  sestřičkám v OLUM 
za spolupráci i pomoc.
V  neposlední  řadě  nám 

pomocnou  ruku  a  třetí 
pedagogický  dozor  zajis-
tily  paní  učitelky  Pavlína 
Buchtová,  Taťana  Krajčo-
vá a Romana Minksová.
Bezpečnou  a  pohodo-

vou  jízdu  zajistili  vstřícní 
a  pohodoví  páni  řidiči  ze 
společnosti  AUTODO-
PRAVA  Josef  Ševčík  pan 
Ruppenthal  a  ze  společ-
nosti  HOP  DO  FABRY 
pan Horák a pan Smetana.
Počasí  si  s  námi  pohrá-

valo,  ale  na  náladu,  zážitky 
a  spokojenost  to  naštěstí 
nemělo vliv. Moc velkou po-
chvalu si zaslouží i účastníci 
„Výletu za poznáním, relaxa-
cí  a  cvičením“,  protože  byli 
super!   Jiřina Bujnošková, 

 vedoucí vychovatelka

Vzdělávejte se v pomáhajících profesích
Vzdělávejte se v pomáhajících profesích v kurzech 

s dlouholetou tradicí a zaručenou kvalitou! 
Akreditovaný  „Kvalifikační  kurz  pro  pracovníky 

v sociálních službách“ bude probíhat od 7. 10. do 25. 11. 
2019 v Domě pokojného stáří, Mariánské náměstí 1228 
ve Frýdku-Místku, od 13.15–17.30 hodin 3x týdně.

Uplatnění: Ve všech zařízeních sociálních služeb, 
včetně přímé obslužné péče v ambulantních nebo po-
bytových zařízeních.
Žádaný  akreditovaný  kurz  MŠMT  „Chůva  pro  děti 

do  zahájení  povinné  školní  docházky“,  ukončený  státní 
zkouškou MPSV z nové profese, se bude konat v době od 7. 
10. do 28. 11. 2019 v budově Obchodní akademie, Palacké-
ho 123 ve Frýdku-Místku od 13.15–17.30 hodin 3x týdně. 

Více informaci na www.vzdelavaci-kurzy.eu 
Tel. 732 349 654, 595 174 336 

Zájemci  vedení  na  úřadě  práce  se  mohou  přihlá-
sit  formou  tzv.  zvolené  rekvalifikace.  Podmínkou  je 
potvrzení  tiskopisu  C  vzdělavatelem,  který  obdržíte 
na úřadě práce, pokud vám rekvalifikaci doporučí. 

4. ZŠ: V aule si ráno mimo jiné všichni zazpívali Okolo Frýdku…  Foto: Petr Pavelka

CIHELNÍ: Premiéru v nové škole si odbývaly i větší 
děti.  Foto: Jan Košák

Počet prvňáčků ve frýdecko-místeckých školách stále klesá

Na konci minulého škol-
ního roku proběhl v ZŠ 
Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 externí miniaudit 
se zaměřením na kultu-
ru pracoviště. Vzhledem 
k tomu, že tento miniau-
dit dopadl ve srovnání 
s krajskými i celostátní-
mi miniaudity u dalších 
organizací a firem velmi 
nadprůměrně, byla škole 
nabídnuta možnost dru-
hé fáze průzkumu, která 
následně potvrdila před-
chozí výsledky, a škola tak 
získala certifikát SILNÉ 
PRACOVIŠTĚ, kterým 
se může pochlubit jen vel-

Šestka získala certifikát silné pracoviště
mi malý počet škol v ČR.
Co  pro  školu  znamená 

zisk tohoto prestižního oce-
nění,  popsal  ředitel  školy 
Lukáš  Synek  takto:  „Zisk 
tohoto certifikátu je pro nás 
potvrzením  kvalitní  práce 
všech  zaměstnanců  školy, 
ať  již  se  jedná  o  pedago-
gické  nebo  nepedagogické 
pracovníky, protože kvalita 
práce a spokojenost na pra-
covišti  jde  ruku  v  ruce 
a  jedno  bez  druhého  by 
nemohlo  fungovat.  Sou-

časně  tento  audit  potvrdil 
i  předchozí  průzkum mezi 
rodiči žáků, který také do-
padl  velmi  dobře  a  je  pro 
mě  osobně  ještě  cennější 
než zisk certifikátu SILNÉ 
PRACOVIŠTĚ.  Výsledky 
obou  průzkumů  vnímám 
tak, že jsme na dobré cestě 
a současně se jedná o záva-
zek  do  budoucna  pracovat 
tak,  aby  se  žáci  i  zaměst-
nanci  na  6. ZŠ  cítili  dobře 
a potvrzovali dobré výsled-
ky školy i v dalších letech.“

Družina na Pětce umí zorganizovat také
výlety za poznáním, relaxací a cvičením 
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Více než dva tisíce dětí 
se rozhodlo zahnat nudu 
na 55 rozmanitých akcích, 
které pro ně připravily dvě 
desítky organizací v rámci 
již 14. ročníku programu 
„Prázdniny ve městě“. 
Závěrečnou akci Ahoj, 
prázdniny si pak 6. září 
nenechalo ujít na šest set 
dětí a zhruba třetina si 
díky zaplněnému hracímu 
plánu z jednotlivých akcí 
vyzvedla malý dárek.
„Zájemci si na akci moh-

li  vybírat  z bohaté nabídky 
kroužků  na  nový  školní 
rok,  ale  velkým  lákadlem 
byl  i  doprovodný  program. 
Připraveny  byly  ukázky 
výtvarných technik, legoro-
botiky, deskových her, tance 
i  tábornických  dovedností. 
Zájemci  si  vyzkoušeli  sta-
vebnici  Merkur,  vyrobili 
deskovou  hru,  vyzkoušeli 
točení  na  keramickém kru-
hu nebo střelbu z luku. Svou 
činnost představil například 
klub  Nezbeda  a  městská 
knihovna.  Celý  program 
doplnilo  malování  na  ob-
ličej,  trampolína,  skákací 
hrad a další hry a soutěže,“ 
vyjmenovala ředitelka měst-

ské příspěvkové organizace 
SVČ Klíč Petra Vlkošová.
Zopakujme,  že  z  progra-

mu organizovaného Klíčem 
a  financovaného  Statutár-
ním městem Frýdek-Místek, 
v  červenci  nejvíce  zaujalo 
Včelařské muzeum v Chle-
bovicích  a  frýdečtí  hasi-
či,  kam  přišlo  přes  stovku 
účastníků, živo bylo i ve vý-
tvarných dílnách v SVČ Klíč 
nebo  v  klubovně  Nezbedy. 
„Červencová  část  nabídla 
i několik novinek. Ty přines-
ly specializované programy, 
určené  předem  stanovené-
mu  počtu  účastníků.  Oka-
mžitě  byly  obsazeny  pro-
gramy s legorobotikou nebo 
tvoření  v  keramické dílně,“ 
připomněla Vlkošová.
Srpnová  nabídka  byla 

také  pestrá.  I  zde  čekaly 
děti novinky jako například 
Prázdninové  kuchtění  nebo 
Výroba  domácí  kosmetiky, 
opět keramické tvoření a le-
gorobotika. Největší úspěch 
sklidily aktivity nízkopraho-
vých  klubů  Pramínek  a U-
-kryt,  lískoveckých  hasičů, 
oddílu kynologie SKP nebo 
skautů střediska Kruh. „Dě-
kujeme  všem  organizacím, 

TANEC: Děti předváděly, co všechno se lze v kroužcích naučit.  Foto: Petr Pavelka

Léto pomalu končí 
a podzim ťuká na dveře. 
Lidé zakládají do alb foto-
grafie ze svých cest autem, 
vlakem, autobusem i leta-
dlem. Někteří si již plánu-
jí, jak si zařídí pobyt nebo 
dovolenou na příští léto, 
sami nebo přes cestovní 
kanceláře, prohlížejí si 
v katalozích hotely i desti-
nace. A přesně tohle, jak 
se tvoří katalog, zájezd, 
funguje doprava, se učí 
studenti Seniorské akade-
mie GOODWILL, která 
letos vstupuje do pátého 
ročníku.
Studenti  během  svého 

studia  poznali  zákulisí 
cestovního  ruchu,  roze-
znají stavební slohy, dějiny 
kultury i atraktivity České 
republiky, Evropy a poma-
lu  začnou  poznávat  celý 
svět.  Předměty  cestovního 
ruchu  jsou  doplněny  také 
o  předměty,  které  občan 
ve  svém  životě  potřebuje, 
jako například rodinné prá-
vo,  psychologii,  společen-
skou  etiketu  apod.  A  aby 
byl „studentský“ život bo-
hatší,  pořádáme  pro  naše 

studenty  odborné  exkur-
ze  do  vyhlášených  hotelů 
v okolí, včetně atraktivních 
jednodenních zájezdů.
Studenti  Seniorské  aka-

demie  vlastně  lehounce 
kopírují náplň studia, která 
je připravena pro studenty, 
kteří  si  chtějí  po  maturitě 
doplnit  odborné  vzdělání 
na  GOODWILL  –  vyšší 
odborné  škole,  s.  r.  o.  Ti 
samozřejmě  mají  skladbu 
předmětů mnohem  obsáh-
lejší, zároveň studují dva až 
tři cizí jazyky a k tomu ab-
solvují odborné stáže v ČR 
i  v  zahraničí.  Jsme  rádi, 
když se na GOODWILLU 
potkávají  generace,  které 
spojuje chuť studovat.
Od října  je  letos možné 

na  Goodwillu  studovat 
i vysokou školu, a to obor 
pedagogika  nebo  mana-
gement. Vznikla zde  totiž 
pobočka zahraniční vyso-
ké  školy  Collegium  Hu-
manum.
Do všech možností studia 

je  ještě  možné  se  přihlásit. 
Hola, škola volá a již začíná-
me!   Kamila Slováková, 

 ředitelka školy

Děti se rozloučily s úspěšnými Prázdninami ve městě

Seniorská akademie na Goodwillukteré se podílely na tom, že 
děti mohly prázdniny strávit 
se  zajímavým  programem. 
Prázdniny  ve  městě  finan-
cujeme proto, aby každé dítě 
mělo  možnost  seznámit  se 
s  nejrůznějšími  možnostmi 
smysluplného využití volné-
ho času a věnovat se jim pak 
následně  třeba  v  kroužcích 
vedle  skutečných,  nikoliv 
virtuálních, kamarádů,“ vy-
světlil smysl prázdninového 
programu  náměstek  primá-
tora Pavel Machala.  (pp)

Mateřská škola Kou-
zelný svět nabízí rodičům 
rozšířený provoz i o hlav-
ních prázdninách. Aby si 
děti prázdniny ve školce 
náležitě užily, vymysle-
ly pro ně paní učitelky 
cestovatelský projekt 
„Kouzelné lety časem“. 
V rámci něj si děti vy-
zkoušely život v pravě-
ku, kdy se pokoušely 
rozdělávat oheň pomocí 
kamínků nebo vyráběly 
mamuta z vlny a papíru. 
Prostřednictvím příběhů 
o rytířích a princeznách 
prožily dobu středověku. 
Byl  přichystán  také  den 

v  kostýmech,  kdy  si  nad-
šené děti mohly obléci šaty 
svých  oblíbených  prince-
zen a rytířů. Na školní za-
hradě  je  čekaly  tematické 
disciplíny,  kterými  pro-
gram  ještě  nekončil,  nao-
pak  vygradoval  návštěvou 
restaurace  Hrad,  kde  nám 
vstřícný personál připravil 
zmrzlinové  poháry  a  děti 
si  tak  užívaly  příjemnou 
atmosféru  středověkého 
hradu při svíčkách. 
Posunuli  jsme se v čase 

do  období  velkých  obje-

vů  a  zkoumali  jsme  brýle 
ve  všech  jejich  podobách. 
Díky  rodičům  měly  děti 
možnost  vyzkoušet  si 
všemožné  brýle  –  kromě 
běžných  slunečních  také 
třeba  brýle  potápěčské, 
svářečské a ochranné. Děti 
s radostí sobě vlastní zkou-
maly  jednotlivé  rozdíly 
a  největší  úspěch  nakonec 
slavily 3D brýle a knihy.
O prázdninách jsme také 

prožívali současnost. Děti si 
vybraly  téma  robotů,  a  tak 
opět  za  spolupráce  rodičů 
vyráběly  nápadité  prosto-
rové  modely  z  nejrůzněj-
ších  materiálů.  Při  našich 
cestách  jsme  se  vydali 
s  Marťany  do  daleké  bu-

doucnosti na tajemné plane-
ty, které si vymýšlely samy 
děti.  Celý  projekt  jsme  za-
vršili  cestami  do  fantazie. 
Děti měly možnost vymýš-
let  fantazijní  příběhy,  kte-
rým jsme pak společně dali 
komiksovou podobu.
Tímto  článkem  bychom 

chtěli  poděkovat  všem  ro-
dičům,  kteří  nám  své  děti 
svěřili, důvěřují nám a pod-
porují naše projekty po celý 
rok.  Pro  tento  školní  rok 
máme  ještě  pár  volných 
míst,  a  tak  pokud  vás  náš 
program zaujal, kontaktujte 
nás. Těšíme se na vás a vaše 
děti.  Za tým MŠ Kouzelný 
 svět Vendula Wrožynová, 
 www.mskouzelnysvet.eu

Prázdniny v Kouzelném světě
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PO 30. 9. v 19.00
Lidožrout vegetarián

HR | drama | 15+ | 85 min. | 130 / 
110 Kč | FK

ST 2. 10. v 10.00
Bez věcí nad věcí

GER | komedie | 12+ | dabing | 111 
min. | 60 Kč | Bio senior

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.
30. 9. – 5. 10.  

Týden knihoven 
Zvýhodněné  registrace,  soutěže, 
výstavy, čtení...
30. 9. ve 12.30–16.00, Frýdek

Výtvarná dílna pro děti
1. 10. v 18.00, Místek

Botswana není jenom Okavango
Cestovatelská  přednáška  –  Jiří 
Tomčík.

3. 10. v 18.00, Frýdek
Poezie první republiky

Literárně  hudební  pásmo  Milana 
Šťastného.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

Lysohorská nej aneb 
co jste ještě nevěděli

Sraz:  Malenovice,  parkoviště 
u Rajské boudy
Vstupné: 50 Kč
Rezervace: nutno objednat min. tři 
dny předem na tel. 558 676 909.

25. 9. v 16.00
Technotrasa – Po stopách 

textilek
Sraz: náměstí Svobody v Místku
vstupné  90  Kč/dosp.,  70  Kč/dítě, 
s Beskydy Card výhoda 20 %.
Rezervace na tel. čísle 558 646 888.
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

Leda Pešatová: Leda doma 
aneb návraty do ND

Pokračující výstava expozice Leda 
doma  vzácné  výtvarnice  Ledy 
Pešatové  ze  září  2018.  Vystave-
ny  budou  obrazy  starého Místku, 
ještě před likvidací, a také motivy 
z Frýdku. Část výstavy je autorčina 
nová tvorba. 

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

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

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 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 19. 9. v 17.00

Román pro pokročilé
ČR | komedie | 12+ | česky | 95 min. 
| 140 Kč

ČT 19. 9. v 19.00
Ad Astra

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 123 min. 
| 140 Kč

PÁ 20. 9. v 17.00
Rambo. Poslední krev

USA  |  akční  |  15+  |  titulky  |  100 
min. | 140 Kč

PÁ 20. 9. v 19.00
Román pro pokročilé

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 min. 
| 140 Kč

SO 21. 9. v 15.00
Mrňouskové 2. Daleko od do-

mova
FR | animovaný | přístupný | dabing 
| 92 min. | 80 / 60 Kč | Bijásek

SO 21. 9. v 17.00
Ad Astra

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 123 min. 
| 140 Kč

SO 21. 9. v 19.30
Tenkrát v Hollywoodu

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

NE 22. 9. v 17.00
Tlapková patrola

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 130 / 110 Kč

NE 22. 9. v 19.00
Rambo. Poslední krev

USA  |  akční  |  15+  |  titulky  |  100 
min. | 140 Kč

PO 23. 9. v 17.00
Román pro pokročilé

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 min. 
| 140 Kč

PO 23. 9. v 19.00
Becassine

FR | komedie | přístupný | titulky | 
102 min. | 130 / 110 Kč | FK

ÚT 24. 9. v 17.00
Přes prsty

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

ÚT 24. 9. v 19.00
FK | Zatoulaný

FR | drama | 18+ | titulky | 99 min. 
| 130 / 110 Kč

ST 25. 9. v 10.00
Zraněná srdce

USA / UK / GER | drama | 12+ | ti-
tulky | 109 min. | 60 Kč | Bio senior

ST 25. 9. v 15.00
Humorista

RUS  /  LOT  /  ČR  |  životopisný 
| 12+  |  titulky  | 100 min.  | 80 Kč  | 
Kino≈kafé

PÁ 27. 9. v 9.30
Bijásek | Esa z pralesa

FR | animovaný | přístupný | dabing 
| 97 min. | 30 Kč

PÁ 27. 9. v 17.00
Národní třída

ČR / GER | drama | 15+ | česky | 91 
min. | 140 Kč

PÁ 27. 9. v 19.00
Ad Astra

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 123 min. 
| 140 Kč

SO 28. 9. v 15.00
Skleněný pokoj

ČR / SR | drama | 12+ | dabing | 104 
min. | 80 Kč | Kino≈kafé

SO 28. 9. v 15.00
Pokémon. Detektiv Pikachu

USA / JAP | animovaný  | přístup-
ný | dabing | 104 min. | 80 / 60 Kč 
| Bijásek

SO 28. 9. v 18.00
Román pro pokročilé

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 min. 
| 140 Kč

SO 28. 9. v 20.00
Národní třída

ČR / GER | drama | 15+ | česky | 91 
min. | 140 Kč

NE 29. 9. v 17.00
Psí kusy

CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 87 min. | 130 / 110 Kč

NE 29. 9. v 19.00
Deštivý den v New Yorku

USA | komedie | 12+ | titulky | 92 
min. | 130 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

POD ŠIRÝM NEBEM
NE 22. 9. v 15.00, Sady Bedřicha 

Smetany / vstup zdarma
Zahájení sezóny 

nedělních divadélek
Divadelní pohádka pro děti pod ši-
rým nebem. První pohádka v Nové 
scéně Vlast bude v neděli 6. října.

HUDBA
ST 25. 9. v 19.00, historický sál 

ZUŠ
Trio: violoncello, klarinet, klavír
Vstupné 150 / 100 Kč senioři, 

studenti a ZTP / př. sk. Komorní 
koncerty

Eliška Novotná – klavír: Její inter-
pretaci označují kritici a posluchači 
jako hudebně naléhavou, důslednou 
a zcela přesvědčivou. Oceňována je 
její perlivá technika, stylová čistota 
a hluboká muzikálnost.
Karel Dohnal – klarinet: Neúnavný́  
a  nadšený  propagátor  klarinetu 
jako  sólového  nástroje  a  zároveň 
jeden  z  nejrespektovanějších  kla-
rinetistů současnosti, se celou svojí 
dosavadní  kariérou  snaží  přinášet 
na  své  koncerty  i  do  nahrávacích 
studií díla objevné dramaturgie.
Jiří Hanousek – violoncello: V roce 
1986  začal  vyučovat  na  ostravské 
(nynější  Janáčkově)  konzervatoři, 
kde působí dodnes. Od roku 2002 
rovněž vyučuje hru na violoncello 
na  Institutu  pro  umělecká  studia 
Ostravské univerzity.

ČT 26. 9. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Dan Bárta & Illustratosphere: 
Zvířený prach Tour

Vstupné 450 Kč / 400 Kč 
/ mimo předplatné

Jedenáctinásobný držitel Ceny An-
děl s nezaměnitelným hlasem před-
staví  nové  album.  Nezaměnitelný 
hlas s vynikající technikou zpěvu, 
prvotřídní hudebníci a písně vzlé-
tající nad tuzemský standard popu-
lární hudby.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

ČT 26. 9. v 18.30, 
Národní dům / vstup zdarma
Povídání v Zeleném baru 

s Danielem Nývltem
Jak  zachránit  Antarktidu  pro  bu-
doucí  generace  s  vedoucím  Čes-
kého  antarktického  výzkumného 
programu  geografem  Danielem 
Nývltem. Jaké bohatství je uchová-
no v Antarktidě, jaké hrozí Antark-
tidě nebezpečí a jaké hrozby může 
naopak  představovat  ona  sama, 
bude  vyprávět  vedoucí  Českého 
antarktického  výzkumného  pro-
gramu geograf Daniel Nývlt.

VÝSTAVY
5. 9. – 31. 10., Národní dům 

/ vstup zdarma
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so, ne, svátky: 10.00 – 17.00
(květen-říjen)

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
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 depono-
vaném ve Státním oblastním archi-
vu  v  Litoměřicích.  „Klaudyánka“ 
byla rozšířena díky S. Műnsterovi, 
který její zmenšenou kopii publiko-
val od roku 1554 ve své Kosmogra-
fii. Právě tento rozměrný tisk, ulo-
žený  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 
republiky,  Polska  a  Slovenska, 
přesahují 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  do-
sud poskytuje dřevo jako základní 
materiál  pro  užitkové  předměty 
i  výtvarné  práce.  O  její  svébyt-
nosti svědčí nejen předměty denní 
potřeby,  ale  zejména  řada  unikát-
ních  plastik,  které  jsou  uchovává-
ny  v muzejních  depozitářích  jako 
trvalé  památníky  zručnosti  pros-
tých lidí. Pobeskydí je oblastí, kde 
předlouhá  tradice  dřevořezby  ne-
byla nikdy přerušena, a naopak se 
úspěšně  rozvíjí.  Tvorba  mnohých 
současných  autorů  to  jednoznač-
ně  dokládá.  Tradice  je  podporo-
vána  přehlídkovými  programy, 
workshopy.  Jednou  z  nejvýznam-
nějších  je  Beskydské  trienále  řez-
bářů.  První  ročník  se  uskutečnil 
v  roce  1992  a  v  letošním  roce  to 
bude již 10.  jubilejní setkání. Tato 
mezinárodní  přehlídka  řezbář-
ských děl si získala věhlas jak u ná-
vštěvníků,  tak  i  u  odborné  veřej-
nosti. V  rámci výstavy  se 20.–22. 
září  uskuteční  řezbářský  plenér, 
na kterém budou řezbáři prezento-
vat – vyřezávat své výrobky. Ver-
nisáž v pátek 20. září v 17.00 hodin.
PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY: 
Pátek 20. září – neděle 22. září

Řezbářský jarmark 
spojený s plenérem

V  rámci  výstavy  10.  beskydské 
trienále  řezbářů  se  20.–22.  září 
uskuteční řezbářský jarmark spoje-
ný s plenérem, na kterém se budou 
řezbáři  prezentovat  –  vyřezávat 

i prodávat své výrobky. 
Neděle 22. září, v 9.00 hodin
Evropský – mezinárodní 

den bez aut
Celodenní  výlet  výhradně  vlast-
ní silou – vytáhněte jakékoli retro 
jízdní kolo, dvojkolo, tříkolku nebo 
koloběžku  a  vydejte  se  s  námi 
kolem  Frýdku-Místku.  Postupně 
projedeme  Staré  Město,  Panské 
Nové Dvory, Dobrou, Skalici, Baš-
ku, Hodoňovice, Hlíny,  Palkovice 
a jízdu zakončíme u přehrady Oleš-
ná. Sraz před branou do Faunapar-
ku na ulici Potoční ve Frýdku.

PORADNY:
Poradny  otevřeny  každé  pon-
dělí  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 
Petru Juřákovou a bryoložku Janu 
Tkáčikovou 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 zám-
ku  se  můžete  projít  parky  v  jeho 
okolí. Procházku si můžete zpest-
řit zábavnou hrou pro celou rodinu 
– vyřešit několik úkolů a najít po-
klad. Více informací 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  zane-
chat  viditelnou  stopu  v  poezii  20. 
století.
Dramaturgie, přednes: Radana Ša-
tánková 
Housle: Ladislav Kokeš
S  podporou  Statutárního  města 
Frýdek-Místek.

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,  zdra-
vá  záda  nebo  zaměřené  terapeu-

ticky  při  konkrétním  zdravotním 
problému. 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 stře-
du od 15.45 do 16.45, začátek 4. 9.
Taneční  kroužek  Let ś  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/

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

Více informací a přihlašování  
na www.joga.cz/frydek-mistek

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
21. 9. (so) ve 20 h.

ProPOLICE
Koncert  Police  and  Sting  cover 
band  v  sestavě: Dan  Štencl  –  ky-
tara,  zpěv; René Pyszko – basky-
tara;  Michal  Smolan  –  klávesy, 
zpěv;  Dan  Furmánek  –  kytara, 
zpěv; Martin Šimek – bicí. Vstupné 
100 Kč.

25. 9. (st) v 19 h 
POUTNÍCI

Legendární  bluegrassová  stálice 
opět  ve F-M. Náhradní  termín  ze 
zrušeného  koncertu  10.  5.  2019. 
Vstupné 150 Kč.

26. 9. (čt) v 19 h.
Folk & Country Jam Session

Pravidelné  setkání  a  svobodné 
hudební jamování příznivců „čun-
drácké“  muziky  vonící  dálkami, 
ohněm  a  přátelstvím.  Nejedná  se 
o  koncert.  Vstup  zdarma.  První 
session po prázdninové přestávce.

Aktuální výstavy:
Petr Prudký – Beskydy

Výstava  fotografií  frýdecko-mís-
teckého  fotografa  Petra  Prudkého 
potrvá do 31. 10.

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 

25. 9. od 9 do 14 h.
Havajský ples pro osoby 

se zdravotním postižením
Vstupné 100 Kč.

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 dobrými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz
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20. 9.
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 
PRO RODIČE S DĚTMI 

| UBROUSKOVÁ TECHNIKA 
NA KVĚTINÁČE

Během  pátečního  odpoledne  si 
společně  ozdobíme  květináče 
ubrouskovou  technikou. Necháme 
se unést naší fantazií. Tak neváhej-
te a přijďte.
Věk: Rodiče s dětmi 3–5 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů  767, Místek,  15.30–16.30 
hodin
Cena: 50 Kč

21. 9.
KUCHAŘSKÉ DOPOLEDNE 
| PODZIMNÍ POCHOUTKY

Během  sobotního  dopoledne 
ochutnáme  typické  dobroty  inspi-
rované  podzimem.  Upečeme  si 
lahodný jablečný štrúdl a nebudou 
chybět ani smajlíkové bramborové 
placičky.  Čekají  na  vás  i  zábavné 
hry.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va B, Pionýrů  764, Místek,  9.00–
12.00 hodin
Cena: 100 Kč

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 kerami-
ku, 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  každé-
ho, zpevnění těla, prevence poruch 
páteře, psychické vyladění, relaxa-
ce  a  regenerace,  posílení  imunity, 
správné  dýchání,  radost  ze  živo-
ta… 
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY ZÁŘÍ–LISTOPAD 
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. 

3. –6. 10. – PRODLOUŽENÝ 
VÍKEND NA MORÁVCE

Po několika letech se opět na zná-
mém místě – v penzionu U Přehra-
dy na Morávce – setkáme se stříp-
ky  moudrosti,  sebepoznáváním, 
ale například i s principy zdravého 
pohybu. Můžete se těšit na Zdeňka 
Šebestu, Lenku Kovalovou, Annu 
Biolkovou a další.

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  nácvi-
ky manipulace  s  dítětem, masáže 
kojenců,  metodika  správného  kr-
mení,  relaxační  polohy  pro  zklid-
nění  nespavých  a  hyperaktivních 
dětí).  Pod  vedením  fyzioterapeut-
ky!

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 
tance,  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 od-

počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
sobota 28. 9. v 15.00–19.00
Pomáháme Faunaparku: 

brigáda
neděle 29. 9. v 16.00–18.00

Vzpomínky nejen ze zooparku 
(stodola)

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 19. 9. v 19.00
KDYŽ SE ZHASNE 

(Místecké divadlo PROZATIM)
Hořká partnerská komedie – může 
to potkat každého z nás. 80 Kč.

Pátek 27. 9. v 19.00
ADAM BARTOŠ – DRUHÝ 
SAMOSTATNÝ KONCERT 

VE F-M
Písně  o  životě,  o  partnerských 
vztazích  nebo  třeba  o  sexu. Kon-
cert, který osloví vaši duši. 100 Kč.

VEŘEJNÝ MALíŘSKÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přiví-
tat  kohokoliv  ze  široké  veřejnosti, 
kdo má v úmyslu malovat, zúčast-
nit se malířských kurzů nebo kurzů 
kreslení  pravou  hemisférou,  které 
zde pořádáme.
Prohlídku  lze  uskutečnit  každou 
středu  odpoledne  nebo  po  před-
chozí  telefonické  nebo  e-mailové 
dohodě.

KLUB SToLÁRNA

19. 9. ve 20.00
Jazz Q Martina Kratochvíla

Obsazení  kapely:  Martin  Krato-
chvíl – piano, Moog, Zdeněk Fišer 
– kytara, zpěv, Přemek Faukner – 
basa, Filip Jeníček – bubny, Oskar 
Petr – zpěv.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

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

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

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

Procházky, otevřené objekty, projekce, workshopy, happeningy 
a vše kolem architektury ve vašem městě!

Za lokální finanční podpory a spolupráce

RAL 9010 — Barevnost ano či ne? 
 
Od pondělí 1. 10. 2019 do pondělí 7. 10. 2019 v lokalitě 
sídliště Slezská 
Komentovaná prohlídka v sobotu 5. 10. 2019 od 10 do 11 
hodin — sraz na ulici Viléma Závady 3051 ve Frýdku

V plenéru města, na sídlišti Slezská (u Sokolovny) se uskuteční architektonická 
výstava, která má za cíl zobrazit mnohdy divoce barevně natřené domy tak, jak by 
měly vypadat v ideálním případě, aby nebyly příliš strohé, ale ani příliš rušivé, a 
vhodně doplňovaly a navazovaly na ostatní domy kolem sebe.

Hlavní architekt města (HAF-M), Statutární město Frýdek-MístekČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

CASTINGY
19/10  Frýdek - Místek, Carbon
02/11 Ostrava, DK Akord

Zazpívej před porotou, 
postup mezi 10 nejlepších zpěváků 
a staň se vítězem soutěže!              

HLAVNÍ CENA
iPad
2x vstupenky na Colours of Ostrava, FM City Fest
značkové doplňky Bewooden a mnoho dalšího

přihlášku do soutěže najdete na web. stránkách

BESKYDSKYSLAVIK.CZ
VĚK 
13 - 23

PŘIHLASTE SE DO BESKYDSKÉHO SLAVÍKA


