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Vážení občané,
možná není až tak překvapivé, že „nejtřaskavějším“ 

tématem posledního jednání rady města se stal vedle pro 
chod města mnohem důležitějších bodů novoroční oh-
ňostroj, ale přesto to dokumentuje, jak rozporuplná tato 
„řízená oslava“ konce kalendářního roku je. Sahat do ně-
čeho tak tradičního není jednoduché. I my si umíme před-
stavit, že novoroční ohňostroj lze uvést v jiném čase, kdy 
by si mohl samozřejmě najít jiné publikum a proběhnout 
poklidněji. Vítat nový rok s předstihem mi přijde z princi-
pu scestné, ale některá města nemají třeba problém oslavit 
jej v podvečer 1. ledna, což je pro rodiny s dětmi určitě 
přijatelná varianta. Musíme však vzít v úvahu, že Silvestr 
znamená mnohem víc i pro jiné skupiny obyvatel, které 
každoročně váží kolem půlnoci cestu, symbolizující naše 
dvojměstí, k řece Ostravici na most, kde se bujaré veselí 
koncentruje. Pokud vyvrcholení oslav probíhá na jednom 
místě, je pro městskou i státní policii mnohem jednoduš-
ší veškeré doprovodné jevy zvládnout, než kdyby měli 
policisté řešit případné jednotlivé excesy v nejrůznějších 
částech města. Na novoročním ohňostroji tedy nic ne-
měníme. Alespoň zatím. Ale v posledních letech bedlivě 
sledujeme vše, co současný formát oslav přináší, protože 
misky vah se za poslední dobu trochu rozkývaly. Snad to 
vezmou i účastníci oslav v úvahu.

Jako radní jsme dále rozhodli například o zakázkách 
na vybudování střediska osobní hygieny v domě s pečo-
vatelskou službou na ulici Sadová a také zakázce na od-
kanalizování částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice-
-Lysůvky. Také pokračujeme v rozvoji projektu sdílených 
kol, kdy v následujících měsících otestujeme, jaký by byl 
mezi vámi zájem o elektrokola.  Michal Pobucký

Ředitelství silnic a dál-
nic aktuálně realizuje 138 
kilometrů nových dálnic 
a 60 kilometrů silnic I. tří-
dy. Z dopravních kompli-
kací s tím spojených řidiči 
jezdící napříč republikou 
šílí, ve Frýdku-Místku ale 
můžeme konečně po dlou-
hých letech „šílet radostí“, 
protože do tohoto výčtu 
od 25. září patří kromě 
první etapy výstavby ob-
chvatu i úsek druhý, který 
se podařilo různým od-
půrcům stavby blokovat 
nejdéle. Že se konečně 
povedlo se vším vypořá-
dat, to „musel zaklepat“ 
ve Frýdku na základní ká-
men i samotný ministr do-
pravy Vladimír Kremlík.

„Výstavba obchvatu 
v této trase byla schválena 
již před čtvrt stoletím, až 
nyní se podařilo její výstav-
bu naplno rozjet. Věřím, že 
jí už nebude nic stát v cestě 
a že za tři roky bude větší 
část dopravy z centra měs-
ta, kterým projede denně až 

45 tisíc vozidel, odkloněna 
právě na obchvat. Takže 
už nebudeme tolik zatíženi 
hlukem, prachem a zplodi-
nami z výfukových plynů 
a zlepší se průjezdnost ce-
lým městem,“ připomněl, 
jak je Frýdek-Místek ještě 
v této chvíli dopravou su-
žován, primátor Michal Po-
bucký.

Podle ministra dopravy 
Vladimíra Kremlíka stojí 
za protahováním a odda-
lováním výstaveb dálnic 
v Česku obstrukce ze strany 
ekologických organizací, 
což vede k dlouhému povo-
lovacímu procesu, kterým 
si prošel i obchvat Frýdku-
-Místku. „Po dokončení 
této stavby ale bude v pro-
vozu ucelený dálniční úsek 
od mimoúrovňového kříže-
ní v Rybí až po Český Těšín, 
tedy po hranice s Polskem,“ 
dodal ministr Kremlík.

„Dnes zahajovaná stavba 
řeší společně s již realizova-
nou první částí vybudování 
kapacitního obchvatu Frýd-

ZAHÁJENÍ II. ETAPY: Po levici primátora Michala Pobuckého ministr dopravy 
Vladimír Kremlík.  Foto: Jan Košák

Také II. etapa obchvatu už se staví, odpůrcům navzdory

Festival partnerských 
měst trpí tím, že ve Frýd-
ku-Místku, který se pyšní 
mimořádně nabitým fes-
tivalovým kalendářem, 
je na samém konci ter-
mínové listiny. Přidala se 
k němu Cena statutární-
ho města Frýdku-Místku, 
u níž se v minulých letech 
ukázalo, že sama o sobě 
není dostatečně nosná, ale 
snad až letošní programo-
vá skladba ukázala, kde 
leží laťka pro to, aby si 
přesycené publikum na-
příč věkovými kategorie-
mi našlo na akci cestu.

Nejen o ty nejmenší se 
na Zámeckém náměstí 

dokázalo postarat Stře-
disko volného času Klíč, 
které v dětském koutku 
populárním malováním 
na obličej rozjasnilo lec-
jakou dětskou tvář, tím 
spíš, že se pod štětečky 
děti dostaly po vystání 
mnohem kratších front 
než na jiných akcích. A to 
je ještě čekalo vystoupení 
Klaunů na volné noze, kte-
ří dokázali zabavit i širší 
publikum. Klíč dětský 
koutek doplnil nápaditým 
fotokoutkem, kde si mohli 
zájemci pořídit okamžitou 
fotografii v kulisách do-
kumentujících partnerství 
měst, včetně komiksových 

pozdravů v různých jazy-
cích. Nejstarší generaci byl 
určen úvod programu, kdy 
vystoupila novojičínská 
dechovka Javořinka, děti 
a mládež na akci mohla 
přivést i udržet Docela ka-
pela, seskupení teenagerů, 
kteří se dostali do semifi-
nále soutěže Česko Sloven-
sko má talent. Toho dosta-
tek projevili i zahraniční 
vystupující – Holly Blue 
a Mikrokosmos z Polska 
i slovenský Dave Branni-
gan, kteří reprezentovali 
zúčastněná partnerská 
města Myslowice, Bielsko-
-Bialou a Žilinu. 
� (Pokračování�na�str.�2)

Na Festivalu partnerských měst
byly rozdány tradiční Ceny města

ku-Místku odklon veškeré 
tranzitní dopravy z měs-
ta. Stavbou obchvatu také 
odstraníme poslední úsek 
na trase dálnice D48, který 
vede skrz takto hustě za-
stavěnou oblast,“ prohlásil 
pověřený generální ředitel 
ŘSD Radek Mátl.
� (Pokračování�na�str.�2)
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 (Pokračování�ze�str.�1)
Trasa II. etapy obchva-

tu v délce přes 4 km vede 
od místecké Letné, tedy 
výpadovky na Frýdlant, 
přes obec Staré Město 
a řeku Morávku až po na-
pojení na dálnici na Český 
Těšín v obci Dobrá. Zahr-
nuje 72 stavebních objek-
tů, osm mostů a jednu mi-
moúrovňovou křižovatku. 
Zhotovitelem II. etapy ob-
chvatu je Společnost D48 
FM II Strabag - Eurovia. 
Cena stavby dle smlouvy 
činí bezmála dvě miliardy 
korun bez DPH.

Naplno se již pracu-
je na I. etapě obchvatu, 
od ulice Příborská kolem 
Olešné až po Frýdlantskou 
neboli Letnou na výpa-
dovce na Frýdlant. Staví se 
i příjezdové cesty od Ostra-
vy. „Do této etapy zasáhne 
i město, které postaví dva 

mosty. Z původního pro-
jektu obchvatu vypadly, 
ale pro město jsou důležité, 
protože zajistí dostatečné 
a bezpečné spojení s lo-
kalitou Olešná. Náklady 
jsou vyčísleny na 62 mili-
onů, přičemž 55 milionů 
získá město zpět z dotací. 
Mosty bude stavět společ-
nost Strabag,“ připomněl 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který má na sta-
rosti dopravu ve městě.

Vybudování obchvatu, 
kterým dojde k výraznému 
zlepšení životního prostředí 
ve městě a zvýšení bezpeč-
nosti a plynulosti provozu, 
má být hotovo do tří let, 
tedy v roce 2022. I tento ter-
mín zazněl na slavnostním 
zahájení výstavby II. etapy 
obchvatu, jehož výstavbu 
realizuje stát prostřed-
nictvím Ředitelství silnic 
a dálnic.  (pp)

Také II. etapa obchvatu už 
se staví, odpůrcům navzdory

� (Pokračování�ze�str.�1)
Delegace z těchto měst 

zavítaly do Frýdku-Míst-
ku včetně zástupců je-
jich vedení, takže zde byl 
v rámci doprovodného 
i festivalového programu 
dostatečný prostor pro 
výměnu zkušeností nejen 
z oblasti kultury, cestov-
ního ruchu a propagace. 
Vrcholem večera bylo vy-
stoupení Davida Krause, 
jenž se postaral o další 
návštěvnickou vlnu, které 
se chytili i lidi z restaurač-
ních podniků na náměstí.

Vedení města již dříve 
rozhodlo o udělení Ceny 
statutárního města Frýd-
ku-Místku pro tři navržené 
osobnosti. Na pódiu tak 
cenu z rukou náměstka 
primátora Pavla Machaly 
mohl převzít akademický 
malíř Karel Lepík, který 
studoval figurální a por-
trétní malbu na Akademii 
výtvarných umění v Pra-
ze i v italské Perugii, aby 
po svém návratu učil mimo 
jiné i na ZUŠ ve Frýdku-
-Místku. „Výstavy pořádá 
v delších časových inter-
valech, a proto na nich té-
měř vždy prezentuje pouze 

nová díla. Svou poslední 
výstavu ve Frýdku-Místku 
představil v březnu 2017 
v Muzeu Beskyd a završil 
tak 50 let své tvůrčí práce,“ 
prozradil na něj z jeviště 
moderátor.

Dalším v pořadí byl Lu-
bomír Pokluda – fotbalista 
a olympijský vítěz, který 
jako žák a dorostenec hrál 
za Slezan Frýdek-Místek. 
V roce 1980 získal zlatou 
medaili na olympijských 
hrách v Moskvě, kde ode-
hrál všech šest zápasů 
a vstřelil dvě branky. Se 

Spartou Praha porazil i ta-
kové týmy jako Barcelonu 
a Juventus Turín.

Nakonec byla in me-
moriam předána cena pro 
Josefa Maňáka, který nás 
navždy opustil loni v lis-
topadu. Za desetiletí své-
ho působení ve farnosti 
Místek se stal Mons. Jo-
sef Maňák vyhledávaným 
a milovaným duchovním 
pastýřem. Zasloužil se 
také o opravu mnoha kos-
telů a postupně se stal ur-
čitým symbolem pro toto 
město.  (pp)

Na Festivalu partnerských měst
byly rozdány tradiční Ceny města

CENA MĚSTA: Na� festivalu� partnerských� měst� byly�
náměstkem�primátora�Pavlem�Machalou�předány�i�kaž-
doroční�Ceny�města.�Tentokrát�je�získali�Lubomír�Poklu-
da� (vlevo),�Karel� Lepík� (vpravo)� a� in�memoriam� Josef�
Maňák.�  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí rad-
ní rozhodovali v uplynu-
lých dnech o tom, jestli 
a jak bude pokračovat 
tradice novoročních oh-
ňostrojů. Přes velmi ko-
šatou debatu nakonec 
pro tento rok rozhodli, že 
novoroční ohňostroj pro-
běhne ve stejných inten-
cích jako v minulých le-
tech. Trvat bude 12 minut 
a po tuto dobu stovky svě-
telných raket, římských 
svící a kulových pum vy-
tvářet na obloze různé ob-
razce. I náklady jsou stej-
né jako v minulých letech, 
a to 200 tisíc korun.

„Stalo se již tradicí, že 
město konec starého roku 
a příchod nového oslavuje 
půlnočním silvestrovským 
ohňostrojem. Část popula-
ce poukazuje na zbytečně 
vyhozené peníze a část se 
těší na neobyčejný zážitek 
a zejména děti se nechá-
vají vzbudit na dvanáctou 
hodinu, aby se mohly dívat 
na velkolepou šou. Majitelé 
psů se zavírají do koupelen 
i se svými mazlíčky a spo-
lečně skřípou zuby. Možná 
by pomohly laserové efekty, 
ale to by už nebylo ono.

Ne všichni však mají 
možnost se osobně účastnit 
městského silvestrovského 
ohňostroje nebo ho sledo-
vat z oken a balkónů svých 
bytů. Týká se to nejen ně-

kterých lokalit ve městě, ale 
také místních částí města, 
zejména Skalice.

Nabízí se zde jedno řeše-
ní. Z více kamer natočit celý 
program silvestrovského 
ohňostroje a záznam umístit 
na internetových stránkách 
města. Každý by si ho mohl 
v průběhu roku kdykoliv 
přehrát. Proč nezavzpomí-
nat na konec roku v letních 
tropických dnech pohodlně 
usazen v křesle s vychlaze-
ným lahváčkem v ruce.“ 
 Ivan Vrba za Klub KSČM 

„Když jsem loni pročí-
tal příspěvky na sociálních 
sítích, překvapilo mě, jaké 
vášnivé spory toto zdán-
livě celkem banální téma 
vyvolává. Někdo považuje 
ohňostroje za nezbytnou 
součást koloritu oslav pří-
chodu nového roku, podle 
jiných jsou to vyhozené 
peníze. V posledních letech 
mnoho měst od ohňostrojů 
ustupuje. Jde sice o divácky 
vděčnou podívanou, na dru-
hé straně s sebou ale velko-
lepý ohňostroj přináší nepo-
řádek, znečištěné ovzduší 
(v zimě obzvlášť palčivé 
téma), hluk, vyděšené psy 
a další domácí zvířata, ale 
i zraněné a mrtvé ptáky. Ži-
jeme spolu v jednom městě 
a je proto na místě vzájem-
ná ohleduplnost. Proto mám 
za to, že můžeme hledat 
přijatelnější (ale i levnější) 

SILVESTROVSKÁ ROMANTIKA: Kromě�ní�na�mostě�
bohužel�dochází�i�k�jiným�projevům…��Foto: Petr Pavelka

Téma: Má město organizovat půlnoční silvestrovský ohňostroj?
způsob, jak příchod nového 
roku oslavit.“ 

 Jakub Tichý, Piráti
„Zachovat nebo zrušit no-

voroční ohňostroj ve měs-
tě? Obě varianty mají své 
zastánce i odpůrce. Na jed-
né straně jsou stresovaná 
zvířata, zátěž pro životní 
prostředí i náklady v řádech 
stovek tisíc korun. Na dru-
hé straně tradice a obrovský 
zájem veřejnosti. Nabízí 
se mnoho variant řešení 
od úplného zrušení, ome-
zení, přesunutí či nahraze-
ní jinou formou světelné 
show. Protože ani v našich 
řadách neexistuje zcela 
jednoznačný názor na tuto 
problematiku, udělali jsme 
si nejdříve malou inventuru 
a posléze i průzkum mezi 
občany města. Z ankety, 
ve které v okamžiku, kdy 
píšu tyto řádky, odpovědělo 
již více než 1500 občanů, 
přichází jednoznačná od-
pověď. Dvě třetiny respon-
dentů jsou pro zachování 
městského ohňostroje. To, 
co ale vnímají jako problém 

všichni (odpůrci i zastán-
ci), je amatérské a naprosto 
nekontrolované, obtěžující 
a často i nebezpečné odpa-
lování různých petard, dě-
lobuchů a to téměř během 
celého konce roku. Pokud 
chceme jít cestou restrikce 
a dodržování platných zá-
konů a vyhlášek, tak nej-
prve v této oblasti. Kvalitně 
a profesionálně provedený 
ohňostroj se správným 
umístěním v řádech ně-
kolika minut je mnohem 

menším problémem. A ješ-
tě jeden postřeh, po vzoru 
mnoha okolních radnic. 
Pokud tedy novoroční oh-
ňostroj, pojďme ho udělat 1. 
ledna v podvečer tak, aby si 
ho mohly užít i celé rodiny 
s dětmi bez všemožných 
excesů, které půlnoční bu-
jaré veselí nevyhnutelně 
přináší…“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky� opozičních�

zastupitelů�nejsou�redakčně�
upravovány)
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Město Frýdek-Místek 
má hasiče v úctě, těm 
dobrovolným se snaží 
vytvořit co nejlepší pod-
mínky a příkladně spo-
lupracuje i s profesioná-
ly z Územního odboru 
Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslez-
ského kraje ve Frýdku-
-Místku. Když se k tomu 
přidá 50. výročí vzniku 
profesionálních hasičů 
na území města a okre-
su Frýdek-Místek, pak 
až tak nepřekvapí, že 
zrovna u nás se usku-
tečnilo v polovině září 
historicky první setkání 
hasičských praporů Mo-
ravskoslezského kraje.

„Hasičům patří naše 
úcta právem. Nasazují 
vlastní životy, aby uchrá-
nili životy jiných nebo 
ochránili hodnoty s na-
šimi životy spojené. Pro 
některé je to rovnou pro-
fese, pro všechny, včetně 
dobrovolných, přímo po-
slání. Dobrovolníci jsou 

ochotni věnovat svůj čas 
druhým a kromě hasičské 
činnosti plnit i funkce vý-
chovné a vzdělávací, stej-
ně jako představují i roli 
kulturní. I dnešek toho 
byl důkazem, protože 
prapory jsou opravdovým 
symbolem,“ řekl primátor 
Michal Pobucký k akci, 
při níž bylo k vidění v ba-
zilice, na náměstí a zám-
ku hned osm desítek 
hasičských praporů, které 
hrdě doprovázelo několik 
stovek profesionálních, 
dobrovolných a podniko-
vých hasičů. 

Sami hasiči prapo-
ry charakterizují takto: 
„Prapor je ochráncem, 
průvodcem i vypravě-
čem. Zrcadlí v sobě pří-
běh sboru, je jeho součás-
tí. Snaží se v něm zachytit 
naši kulturu, své historic-
ké zkušenosti a zážitky. 
Symbolika je tvořena tak, 
aby zcela podtrhla a do-
plnila jedinečnost místa, 
kam patříme. Prapor nás 

sbližuje, udržuje tradici, 
prapor má sílu v soudrž-
nosti.“

Tři nové prapory se 
v bazilice Navštívení 
Panny Marie při slavnost-
ní mši dočkaly požehnání 
a všechny měly souvis-
lost s Frýdkem-Místkem, 
protože patřily místním 
krajským hasičům, zdej-
ší požární škole a sbo-
ru dobrovolných hasičů 
z Lískovce.

Hasičské prapory pa-
tří mezi jedny z nejvíce 
opečovávaných symbolů 
hasičských sborů a dopro-
vázejí je už od jejich vzni-
ku, přestože už v dávné 
minulosti 19. a 20. století 
byla jejich výroba náklad-
ná. V dnešní době si mů-
žeme tyto krásné histo-
rické kousky prohlédnout 
v mnoha hasičských mu-
zeích a expozicích. Vý-
roba jednoho hasičského 
praporu se dnes pohybuje 
minimálně kolem 70 tisíc 
korun.  (pp)

HASIČSKÉ PRAPORY NA NÁMĚSTÍ: Přizdoboval�
je�i�primátor�Michal�Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Hostili jsme historicky první setkání hasičských praporů

Projekt sdílených kol se 
snaží frýdecko-místecká 
radnice neustále vylepšo-
vat, protože bikesharing 
zahrnula do svého progra-
mového prohlášení jako 
podporu alternativní do-
pravě. Ta se ve městě chyt-
la, v srpnu, v dosud nej-
lepším měsíci sezóny, bylo 
provedeno 8001 výpůjček, 
což je průměr 258 výpůj-
ček na den. Nyní se budou 
testovat i elektrokola.

„Na území města nyní 
jezdí 130 růžových kol 
s třístupňovou přehazovač-
kou, přibývají i místa pro 
parkování růžových kol 
do cyklostojanů a rozšířili 
jsme i zóny, kde je mož-
né kolo parkovat. Letos 
do těchto zón patří napří-
klad i sousední obce Svia-
dnov a Staré Město. Nová 

mikrozóna přibyla v návaz-
nosti na žádosti uživatelů 
Rekol taky na ulici Pavlíko-
va, kousek od obce Palkovi-
ce,“ rekapituloval náměstek 
primátora Jakub Míček. 
Tím však novinky pro tuto 
sezonu nekončí. „Od říj-
na do konce listopadu se 
do dopravy ve městě zapojí 
i pět sdílených elektrokol. 
Půjde o jejich testovací 
provoz, kdy ověříme, jestli 
o půjčování elekrokol bude 
zájem,“ doplnil náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Hodnota elektrokol je 
oproti klasickým někde 
jinde, a proto i cena za je-
jich zapůjčení bude odliš-
ná. Kdo se bude chtít více 
vézt, než šlapat, ten musí 
počítat s nástupní sazbou 
15 korun a poté korunou 
za každou minutu.  (pp)

REKOLA: Ve� Frýdku-Místku� už� se� budou� testovat�
i�elektroverze.  Foto: Petr Pavelka

Rekola frčí, testujeme elektrokola

Městské kluby seni-
orů naplno využily na-
bídky prohlédnout si 
dnešní podobu fauna-
parku a porovnat si jeho 
současný stav se svými 
vzpomínkami z mládí. 
Když se se svými osob-
ními zkušenostmi měli 
hned v úvodu hlásit, 
byl to opravdu les ru-
kou. Někteří se dokonce 
mohli pochlubit, že zde 
pracovali nebo že patří 
do širší rodiny někdej-
ších zakladatelů.

Petr Dvořáček je na za-
čátku exkurze seznámil 
s historií místa, kde kdy-
si tekly potoky s mlýny 
a valchami pro zámek 
a vznikaly první textilní 
manufaktury, kterým se 
tu tolik začalo dařit. Lidé 
pak vzpomínali, jak tu 
vzniklo zoo, kde mohli vi-
dět lamu, medvěda, opici, 
vodní ptactvo, páva nebo 
dikobraza. „Lidé tu trávi-
li pěkné chvíle a my jsme 
si před pěti lety řekli, že 
nechceme, aby to místo 
bylo tak zanedbané a neu-
držované a pustili jsme se 
do jeho obnovy,“ vypravo-
val Petr Dvořáček, než jej 
přerušil hukot vlaku s ne-
konečným počtem vago-
nů naložených auty, který 

jako by symbolizoval, jak 
se doba od někdejšího zoo 
změnila. Textilní průmysl 
de facto zanikl, kraj drží 
automobilová výroba. 
Zůstaly však vzpomínky 
a pozitivní energie, která 
má být v prostoru fauna-
parku i dnes tím hlavním. 
„Chceme, aby se tu lidé 
cítili šťastně a spokoje-
ně. Aby tu našli bezpeč-
ný prostor, kde nenarazí 
na žádného bezdomovce 
nebo feťáka, aby se tu tře-
ba i něco naučili. Proto 
pořádáme různé worksho-
py, vyrábíme krmítka pro 
ptáčky, hmyzí domečky 
a podobně,“ vysvětloval 
Dvořáček, který seznámil, 

co už se díky podpoře Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek, Slezanu a dal-
ších sponzorů podařilo 
vybudovat a co má spolek 
dalšího v plánu. Donatírat 
plot. Vybudovat chodník 
pro bosé nohy nebo květ-
nou louku. Začít budovat 
zázemí pro zvířata. Znovu 
zprovoznit rybník. „Plánů 
je spousta a my jako město 
se budeme snažit fauna-
park dále podporovat. Se-
niorům se tu velmi líbilo, 
bylo pro ně připraveno 
i promítání a opékání špe-
káčků, takže si to tu užili 
se vším všudy,“ hodnotil 
akci náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)

SENIOŘI VE FAUNAPARKU: Kluby� důchodců� do-
staly� příležitost� ke� komentované� návštěvě� faunaparku.�
A�hojně�ji�využily.�� Foto: Petr Pavelka

Senioři navštívili faunapark

Obyvatelé frýdecké čás-
ti Černá cesta se po letech 
konečně dočkají chodníku 
ve spodní části ulice. Sou-
částí prací, které budou 
zahájeny v půlce října, 
bude i přeložka vodovodu.

„Chodník v lokalitě Čer-
ná cesta s hustou rodinnou 
zástavbou je z velké části 
vybudovaný. Problém byl 
ale v jeho spodní části kvůli 

inženýrským sítím. Nako-
nec se ale podařilo vyjednat 
výjimky s tím, že je nutné 
provést přeložku vodovodu. 
Práce na výstavbě chod-
níku tedy mohou konečně 
začít,“ vysvětlil náměstek 
Karel Deutscher.

Náklady na vybudování 
chodníku, včetně přeložky 
vodovodu, činí zhruba 1,5 
milionu korun.

Chodník na Černé cestě
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Letos městská Kultu-
raFM zahájila sezónu 
pravidelných Nedělních 
divadélek již v září a prv-
ní představení si diváci 
užili v barvách podzimu 
v altánku Sadů Bedřicha 
Smetany. Divadlo Koráb 
si na nedělní odpoledne 
přichystalo pro děti po-
hádku Princezna s dlou-
hým nosem. Od října se již 
zájemci o dětské divadlo 
budou pravidelně scházet 
v Nové scéně Vlast, kde 
každý týden čeká na rodi-
če s dětmi jiná pohádka. 
Poslední říjnovou neděli 
se po představení Prin-
cezna na hrášku účastníci 
přesunou do přilehlého 
parku, kde již tradičně 
uloží broučky k zimnímu 
spánku. 

Představení Princez-
na s dlouhým nosem bylo 
o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna 
pohroma – narostly jí uši 
jako lopušáky, jelení paro-
hy a dlouhý nos. Pohádku 

hráli dva herci, loutka ve-
verky v nadživotní velikos-
ti a loutka princezny v ži-
votní velikosti s nosem 40 
metrů dlouhým. S takovým 
nosem se užije plno legra-
ce, a tak není divu, že po-
hádka, plná vtipných loutek 
a veselých herců, odehraná 
pod širým nebem pro pří-
chozí zdarma, měla úspěch.

Poslední říjnovou neděli 
27. 10. zahraje divadlo Ko-
ráb v Nové scéně Vlast po-
hádku Princezna na hrášku. 
Před představením i po něm 
bude pro děti připravena 
podzimní výtvarná dílnič-
ka. Děti si v ní vyrobí drob-
nosti z přírodních materiálů 
dle své fantazie. Poté půjdou 
uspat broučky přímo do pří-
rody. Za zpěvu písniček vy-
razí do Sadů Bedřicha Sme-
tany. Popovídají si o přírodě 
a popřejí broučkům dobrou 
noc. Děti budou odměněny 
drobnou sladkostí. Součás-
tí již tradiční Broučkiády 
bude také vystoupení ma-
žoretek. „Nedělní divadélka 

Sezóna divadélek 2019/2020 už začala – pod širým nebem 

Ne 6. 10. v 15.00 
Myška Klárka, veverka 

Terka a drak Karlík 
/ Divadlo Ententýky
Veselé dobrodružství 

Klárky a Terky o kama-
rádství, vzájemné pomoci 
a správném čištění zubů. 
Věděli jste, že myška Klár-
ka je myš hradní? A že zná 
osobně pana krále a i dra-
ka? A chtěli byste takové-
ho draka vidět? A vůbec... 
může draka bolet zub? Ve-
selé dobrodružství Klárky 
a Terky o kamarádství, 
vzájemné pomoci a správ-
ném čištění zubů.

Ne 13. 10. v 15.00

Obrázky ze života 
hmyzu 

/ Řád červených nosů
Pohádka vypráví 

o nápravě zlobivců z řad 
hmyzí říše. Tulák Cvrček 
potká lenivou Housenku, 
pyšnou Motýlici a zlost-
nou Chrobáčici. Podaří 
se mu společně s dětmi 
hmyzí zlobivce napravit? 
Pro děti od 3 let.

Ne 20. 10. v 15.00
O chaloupce z perníku 

/ Divadlo Kapsa
Netradiční pojetí tra-

diční pohádky. Žili byli 
máma s tátou a ti měli dvě 
děti. Jeníčka a Mařen-

ku. Táta pracoval v lese 
a maminka doma vařila. 
Jednou se děti vypravily 
do lesa na jahody. A co 
bylo dál? To musíte určitě 
vidět! Pro děti od 3 let.

Ne 27. 10. v 15.00
Princezna na hrášku 

a Broučkiáda 
/ Divadlo Koráb

Veselá pohádka poba-
ví nejen děti, ale i rodiče. 
Po představení se půjde 
společně do parku uspávat 
broučky. Následuje vy-
stoupení mažoretek, zazpí-
váme si, budeme si povídat 
o přírodě a děti budou od-
měněny drobnou sladkostí.

Program nedělních divadélek

Ne 6. 10. v 17.00
Roger Waters Us + Them

UK, 2019 • 135 min • re-
žie: Sean Evans • anglická 
verze • přístupný od 12 let 
• záznam • vstupné 250 / 
200 Kč

Roger Waters, hudební 
génius a jedna z hlavních 
tvůrčích sil legendárních 
Pink Floyd, uvádí svůj 
dlouho očekávaný kon-
certní snímek Us + Them. 
Ve vizuálně dokonalé pro-
dukci s dechberoucím zvu-
kem se v něm vrací na kon-
cert v Amsterdamu, kam 
zavítal v roce 2018 v rámci 
svého světového turné. 
Na koncertě tehdy zazněly 
skladby z nejúspěšnějších 
alb v kariéře Pink Floyd, 
konkrétně The Dark Side 
Of The Moon, The Wall, 
Animals a Wish You Were 

Here, stejně jako z Water-
sovy poslední sólové desky 
Is This The Life We Really 
Want? Waters na filmu opět 
spolupracoval s vizionář-
ským Seanem Evansem – 
který svůj režisérský talent 
prokázal už veleúspěšným 
snímkem Roger Waters 
The Wall – aby společně 
v novém, kreativně průkop-
nickém filmu Us + Them 
inspirovali Watersovou 
výjimečně silnou hudbou 
a předali poselství sounále-
žitosti, svobody a lásky.

So 26. 10. v 17.00–22.00
Snow Film Fest přináší ty 
nejlepší zimní cestovatel-
ské a sportovní filmy z me-
zinárodní i domácí pro-
dukce. Dva filmové bloky, 
doplněné o besedu. Celo-
večerní pásmo špičkových 
filmů o extrémním lyžo-

vání, zimním lezení, skial-
pinismu a dalších zimních 
radovánkách. Bratrský 
festival Expediční kamery. 
Permanentka 220 Kč.

Surfer Dan: surfování 
v ledových vlnách Hořejší-
ho jezera; Můj Svět: Pohled 
do světa extrémního spor-
tovce; Queen Maud: ho-
rolezecká expedice v Ant-
arktidě; Onekotan: příběh 
o sjezdu po vyhaslé sopce; 
Ice and Palms: cestová-
ní na kole napříč Alpami; 
Střípky ze života horolez-
ce: životní cesta Miroslava 
Šmída, českého horolezce.

17.00 sál Filmový blok 
I / Surfer Dan; Můj svět; 
Queen Maud

18.00 sál Beseda
20.00 sál Filmový blok II 

/ Onekotan; Ice and Palms; 
Střípky ze života horolezce

Speciální projekce Nové scény Vlast

1.–3. 11. Rytířský sál 
Frýdeckého zámku

Mezinárodní festival 
outdoorových filmů je 
soutěžní putovní přehlíd-
ka outdoorových filmů. 
Za patnáct let své exis-
tence se stal ve své pod-
statě a charakteru největ-
ším filmovým soutěžním 
putovním festivalem 
nejen v České republice, 

ale také na světě. Festi-
val je zaměřený na spor-
ty i život s outdooro-
vou tematikou, na filmy 
dobrodružné, extrémní, 
adrenalinové, ale také 
cestopisné. 

Rezervace a prodej 
vstupenek od 21. 10. 
na pokladně Frýdeckého 
zámku a webu www.mu-
zeumbeskyd.com.

Mezinárodní festival outdoorových filmů

jsou jednou z alternativ, jak 
mohou rodiče smysluplně 
strávit volné odpoledne se 
svými dětmi, pobavit se 
a sdílet navzájem své zá-
žitky. Věřím, že výběr po-
hádek ve spojení s dalšími 

aktivitami bude mít stejný 
úspěch jako v předešlé sezó-

ně,“ říká ředitel KulturyFM 
Rostislav Hekera. 

Vstupenky na nedělní divadélka koupíte za 70 Kč 
na stránkách www.kulturafm.cz, na pobočkách TIC 
F≈M, v hale Polárka nebo na místě. Děti do 3 let mají 
vstup zdarma bez nároku na sedadlo.
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Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku 
Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří, 
který se uskuteční ve středu 9. 10. 2019 od 9.00 – 16.00 hodin 

v Rodinné a manželské poradně na ulici F. Čejky 427 ve Frýdku-Místku. 
Rádi Vás seznámíme: 

• se svou činností v oblasti manželského, partnerského a rodinného 
poradenství i náhradní rodinné péče 

• zodpovíme Vaše případné dotazy vztahující se k naší práci 
• poskytneme Vám informace o službách a navazujících institucích, 
     se kterými spolupracujeme. 

 
Na setkání s Vámi se těší 
                                                          kolektiv pracovníků poradny 
 

 

Dobrovolnické cen-
trum ADRA se věnuje 
pomoci lidem v nouzi, 
a jak již název napovídá, 
vyhledává, školí a peču-
je o dobrovolníky, aby 
mohli pomáhat těm, kte-
ré trápí samota a smu-
tek. Vedle toho provozuje 
sociální šatníky s cílem 
poskytnout materiální 
pomoc těm, kteří ji po-
třebují, a dále podporuje 
ekologické nakupování 
oblečení, obuvi, hraček 
atd. provozem několika 
charitativních obchůd-
ků, z nichž výtěžek je 
veřejnou sbírkou, která 
financuje právě dobro-
volnictví.

Září je pro nás v ADRA 
vždy druhým měsícem 
lednem. Mnoho lidí se 
zapisuje do sportovních, 
jazykových a výtvarných 
kurzů. Září je tedy měsí-
cem, kdy vyhodnocuje-

me, jaký bude náš týdenní 
rozvrh na následující mě-
síce. Rádi bychom, aby 
přibylo více těch, kteří 
1x týdně, nebo 1x za 14 
dní budou mít hodinové 
okénko v diáři určené 
právě pro nezištnou po-
moc druhým.

Současně se otevírají 
nové obzory studentům 

středních škol, kterých je 
v našem městě několik. 
Již od prvního ročníku 
se i oni mohou zapojit 
do dobrovolnických pro-
gramů, které jsou přizpů-
sobeny míře jejich život-
ních zkušeností. Možná 
i pro vás tak bude milým 
zjištěním, že každý 4. 
dobrovolník je ve věku 
20–15 let!

Lidé nejsou lhostejní 
k potřebám druhým, jen je 
potřeba dostatek podnětů, 
abychom začali přemýšlet 
o tom, zda se zapojíme 
do něčeho nového. Buďme 
vzorem dětem a mladým 
lidem, stejně tak, jako ony 
mohou být vzorem nám. 
Máme pro vás připrave-
no 40 dobrovolnických 
programů, z toho přímo 
pro mladé lidi a studenty 
Studentský dobrovolnický 
klub a SetKavárnu. 

Kontaktujte nás pro-
střednictvím e-mailu 
na dobrovolnik@adra.cz 
nebo tel. 731 623 754.

Děkujeme Statutární-
mu městu Frýdek-Místek 
za finanční podporu dob-
rovolnictví! Letos jsme se 
mohli postarat již o 450 
dobrovolníků!

Za DC ADRA Frýdek-
-Místek Alice Šavrdová, 
 koordinátor dobrovolníků

„s podporou
města“

Hospic Frýdek-Místek 
vás zve dne 9. 10. od 9.00 
do 15.00 na „Den ote-
vřených dveří“. Budete 
seznámeni se službami 
a činnostmi, které hos-
pic nabízí. Čeká vás 
ochotný hospicový per-
sonál, který vám rád 
zodpoví všechny vaše 
dotazy a provede prosto-
ry hospice. 

V rámci dne otevřených 

dveří zveme také lékaře 
všech specializací na pro-
hlídku prostor hospice 
a besedu s lékařem a ře-
ditelem hospice spojenou 
s občerstvením v 16.00. 

Lékaři nechť prosím 
oznámí svou účast na e-
-mail: recepce@hos-
picfm.cz nejpozději do 8. 
října.

Těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

19. září došlo v pro-
storách restaurace 
U Kurtů k slavnostnímu 
předání sociálního auto-
mobilu organizace KA-
FIRA o.p.s., které bude 
využíváno pro terénní 
službu střediska v okre-
se Frýdek-Místek.

KAFIRA o.p.s. je ne-
ziskovou organizací, kte-
rá bezplatně pomáhá dě-
tem od 7 let a dospělým 
se zrakovým postižením 
nebo zrakovým posti-
žením v kombinaci s ji-
ným druhem postižení. 
Sociální automobil orga-
nizace získala na dobu 
pěti let v rámci projektu 
společnosti KOMPAKT 
spol. s.r.o. „Sociální au-
tomobil“.

Mladým dobrovolníkům není lhostejný osud seniorů

Sociální automobil pro Kafiru

Den otevřených dveří hospice
pro širokou veřejnost i lékaře

Tento projekt za spolu-
účasti firem a společnos-
tí umožňuje vytvoření, 
zdokonalení a obnovení 
vozového parku v ústa-
vech a zařízeních, které 

svou činnost zaměřily 
na výchovu, vzdělávání, 
rehabilitaci a integraci 
zdravotně, mentálně či 
jinak hendikepovaných 
lidí.
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O víkendu 7.–8. září 
se za účasti 16 družstev 
uskutečnil v hale 6. ZŠ již 
35. ročník mezinárodní-
ho volejbalového turnaje 
starších žaček Memoriálu 
Evžena Kučery. Turnaj si 
za dobu své existence díky 
organizátorům vydobyl 
prestižní postavení v po-
vědomí nejlepších mlá-
dežnických týmů v naší 
republice i v zahraničí. 

Tentokrát do Frýdku-
-Místku zavítala mimo jiné 
tato družstva: VC „Victoria 
Mosir“ Cieszyn, VK Pro-
stějov, Iskra Hnúšťa, VO 
TJ Lanškroun, TJ Svitavy, 
PVK Olymp Praha B, TJ 
Sokol Geodézie Česká Tře-
bová, SMS ZAPN Žywiec, 
SŠK Bílovec, Nový Jičín, TJ 
Slávia Hradec Králové, TJ 

Ostrava, SK Kometa Praha.
Domácí hráčky se před-

stavily ve dvou týmech 
a oba víceméně uspěly. 
Tým starších žaček „A“, 
pod vedením trenérky 
Dany Górecké a Leopolda 
Tůmy, prohrál pouze dvě 
utkání a bylo z toho pěk-

né 6. místo, druhý tým ze 
stejné tréninkové skupiny 
obsadil 13. místo.

Vítězem turnaje se stalo 
družstvo polského Žywie-
ce, které ve finále porazilo 
Olymp Praha B. Třetí místo 
vybojoval Hradec Králové.

„Šestého místa si 
na tomto prestižním tur-

naji velmi cením, protože 
letos stejně jako každým 
rokem byla konkurence 
více než silná,“ řekla nám 
trenérka Dana Górecká, 
kterou velmi potěšilo také 
družstvo „B“, které se ne-
ztratilo a předvedlo bojov-
ný výkon.

„Dvoudenní volejbalové 
klání se konalo i díky pod-
poře Magistrátu města Frý-
dek-Místek, TJ Sokola F-M 
a sponzorů, které si ne-
smírně vážíme,“ vysvětluje 
trenérka a jedním dechem 
dodává: „Jsem velmi ráda, 
že jsme letošní jubilejní 35. 
ročník dokázali zabezpečit 
velmi pěknými cenami pro 
všechny účastníky, a dou-
fám, že jsme potěšili svými 
výkony srdce všech, kteří 
nám věřili a fandili.“

Sport

„s podporou
města“

Baseballisté Frýdku-
-Místku jsou jednu výhru 
od svého historicky první-
ho titulu v 1. lize. O všem 
rozhodne páté rozhodující 
finálové utkání, které se 
odehraje v Jablonci. 

Že to nebude jednodu-
ché, to ukazuje celá finá-
lová série. Ta se za stavu 
1:1 na zápasy přestěhovala 
na hřiště ve Frýdku-Místku, 
kam dorazila také početná 
divácká kulisa. A ta hnala 
baseballisty domácího Kla-
siku za vítězstvím. Bohužel 
v prvním utkání byla na hrá-
čích Frýdku-Místku patrna 
nervozita a i kvůli několika 
chybám v obraně podlehli 
soupeři 5:9. Před dalším du-
elem tak měli domácí pomy-
slný nůž na krku.

Druhý sobotní duel pak 
nabídl nevídané drama, kte-
ré fanoušci Frýdku-Místku 
na svém stadionu dlouho 
neviděli. Klasik a Blesk Jab-
lonec hráli celý zápas neu-
věřitelně vyrovnanou bitvu. 
Když se hosté dostali v ně-

které ze směn do vedení, tak 
v její dohrávce domácí odpo-
věděli stejnou mincí. Po de-
víti odehraných směnách tak 
muselo o vítězi za stavu 5:5 
rozhodnout nastavení. 

V desáté směně si nejdří-
ve hosté vybudovali tříbodo-
vý náskok, aby v dohrávce 
domácí dokázali vyrovnat. 
Atmosféra v hledišti mezi-
tím gradovala a zastavovali 
se i kolemjdoucí na cyklis-
tické stezce a přidávali se 
k fandění. Jedenáctá směna 
začala pro domácí dobře, 
když rychle zahráli dva auty, 
ale pak Jablonec dokázal 
stáhnout dva body.

Dohrávka se již hrála 
na hraně regulérních pod-
mínek a viditelnosti, ale 
domácí s velkou podporou 
v zádech nic nevzdávali. 
Jindřich Adamus si nejdříve 
vystál metu zdarma. Ná-
sledně byl nadhozem trefený 
Kamil Pavelka, který zna-
menal jeden doběh Klasiku. 
Následně přišla velká chvíle 
Patrika Hanka, který odpálil 

daleký míč do vnějšího pole, 
čímž stáhl dva body Frýd-
ku-Místku a odšpuntoval 
euforii na hřišti i v hledišti.

Klasik tak za stavu 2:2 
ve finálové sérii měl před 
sebou cestu na sever Čech 
do Jablonce, kde mohl získat 
první titul v druhé české nej-
vyšší baseballové lize.

„Celá série je zatím ne-
smírně vyrovnaná,“ řekl 
po sobotním dvojzápase Ma-
tyáš Fous z Blesku Jablonec. 
„Zejména poslední zápas 
nemohl být těsnější, bohužel 
pro nás však se šťastným 
koncem pro Klasik. Samo-
zřejmě nás mrzí, že jsme 
dnes nedokázali vyhrát obě 
utkání, ale aspoň tak budeme 
mít šanci získat titul před do-
mácím publikem.“

Domácí Ondřej Hon 
si pochvaloval návštěvu 
na stadionu: „Divácká ku-
lisa byla úžasná a nám ne-
zbývá než smeknout před 
diváky i soupeřem a připra-
vit se na rozhodující duel 
v Jablonci.“

Nová šachová sezóna 
odstartovala a její začátek 
byl skutečně povedený. Pět 
medailí na rozjezd totiž 
vypadá jako ono správné 
vykročení pravou nohou. 
Medaile se urodily na Mis-
trovství České republiky 
mládeže v rapid šachu 
v Třešti, které se konalo 
ve dnech 7.–8. září. 

Rapid šach je disciplí-
na, která není pro každé-
ho, na jednu partii má hráč 
pouhých dvacet minut, což 
znamená, že času na pře-
mýšlení je velmi málo. Ze-
jména mezi mládeží je ale 
tato adrenalinovější verze 
šachu, která má mezi star-
šími hráči už méně zastán-
ců, velmi oblíbená a, což je 

hlavní, dosahují v ní i velmi 
dobrých výsledků. To se po-
tvrdilo i na aktuálním turna-
ji, na který vyslala Beskyd-
ská šachová škola celkem 24 
hráčů. Jak už bylo uvedeno 
výše, pět z nich skončilo 
takzvaně na bedně. Zlatou 
medaili vybojovali tři: Ma-
tyáš Paseka mezi chlap-
ci do 12 let, Adam Frank 
v kategorii chlapců do 14 
let a Tereza Horková v kate-
gorii děvčat do 10 let. V této 
kategorii se vůbec naše děv-
čata zachovala poněkud so-
becky a soupeřům nenecha-
la žádnou medaili. Stříbro 
totiž vybojovala Viktorie 
Buchtová a bronz si odvezla 
Valérie Bartečková. 

 Tomáš Adamec

Valcíři si v 8. kole MSFL 
poradili na domácím tráv-
níku s Uherským Brodem 
1:0, když jedinou branku 
zápasu vstřelil v 10. minu-
tě Nicolas Šumský. Utkání 
možná té fotbalové krásy 
tolik nepobralo, ale Valcíři 
v něm získali důležité tři 
body a drželi se díky tomu 
v popředí tabulky. 

Valcíři měli do utkání 
výborný vstup. Už ve 4. 
minutě předvedli domácí 
Varadi se Šumským akci 
jako za starých časů před-
váděli reprezentanti Koller 
s Rosickým. Varadi krásně 
sklepnul „prsama“ míč pod 
sebe a Šumského dělovka 
jen o chlup minula hostující 
branku. O šest minut poz-
ději Šumský zkusil křižnou 
střelu po zemi a míč za-
plachtil přesně k pravé tyči 
Dostálovy branky – 1:0.  

Nakonec to byl jediný 
gólový moment střetnutí. 
Ale šancí měly oba celky 
do konce střetnutí dost, 
i když hosté toho zejména 
v prvním poločase příliš 
nepředvedli. V bojovném 
utkání se nakonec mohly 
body dělit. V poslední mi-
nutě našel v naší šestnáctce 
Jaroněk úplně volného Jose-
fíka, který v jasné šanci pálil 
nad naši branku.  

Martin Pulpit (trenér 
Frýdku-Místku): „Opět se 
opakovala situace z pře-
dešlých kol, kdy jsme až 
zbytečně zahazardovali se 
zahazováním vyložených 
příležitostí. Vždyť už v prv-
ním poločase mohlo být to 
utkání z naší strany rozhod-
nuté. Nepovedlo se a soupeř 
neustále cítil svou šanci, kdy 
chtěl hlavně těžit po stan-
dardních situacích.“

Zleva:�Klára�Michalčíková,�Daniela�Hrbková,�Daniela�
Šrámková,�Ivana�Dohnalová.
Zleva� stojící:� trenér�Leopold�Tůma,�Klára�Durčoková,�
Nela�Gebauerová,�Valerie� Lichnová,�Kateřina�Venglá-
řová�a�trenérka�Dana�Górecká.

6. místo v mezinárodním turnaji pro starší žačky TJ Sokol

BOJ O TITUL: Adam�Vítek�na�pálce�a�náměstek�primátora�Karel�Deutscher�při�slav-
nostním�nadhozu.�

Baseballisté bojují o ligový titul

Pět medailí v rapid šachu

Valcíři v závěru málem přišli o body
MFK F-M – ČSK Uherský Brod 1:0
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kam za sportem a relaxací

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky 

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 zajiš-
těno. K dispozici bude razítko do záznamníku Vystup 
na svůj vrchol v ceně 10 Kč. Vybraná částka 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“

TJ Sokol F-M – volejbalová extraliga
Sportovní hala 6. ZŠ, v 17 hodin

Čt 3. 10. TJ Sokol F-M – VK Brno
So 5. 10. TJ Sokol F-M – VK Dukla Liberec
Čt 17. 10. TJ Sokol F-M – Královo Pole Brno
So 26. 10. TJ Sokol F-M – PVK Olymp Praha

Jak se rodilo mužstvo 
pro nadcházející nováč-
kovskou sezonu, z koli-
ka národností je složeno 
a jaký jazyk zní v šatně, 
to a mnoho dalšího za-
znělo na předsezonní 
tiskové konferenci týmu 
Black Volley Beskydy, 
který do Frýdku-Místku 
přináší extraligovou vo-
lejbalovou soutěž mužů.

Protože tým se mohl za-
čít budovat až po získání 
extraligové licence v čase, 
kdy už byl český trh ro-
zebrán, musel sportovní 
management uplatnit pře-
devším své vazby směrem 
na východ. V mužstvu se 
tak vedle Čechů sešli zá-
stupci z Ruska, Běloruska, 
Ukrajiny, Bosny a Herce-
goviny, Polska a Sloven-
ska. Libero je dokonce 
z Brazílie. „Sergio Luiz 
Seixas Francia Noguei-
ra, velmi zkušený hráč 
s mnoha tituly z brazilské 
ligy, bude mít velmi důle-
žitou pozici, protože bude 
pomáhat mladším hráčům 
na přihrávce. Skladba 
týmu byla komplikovaná, 
není možné koupit něja-

kého hráče jen přes dobře 
sestříhané video, museli 
jsme vybírat pečlivě. Měli 
jsme tu hráče na zkoušku, 
ne všichni zůstali. I proto 
formování mužstva trva-
lo, ale 14 dní před sezonou 
už jsme téměř kompletní. 
Samozřejmě v daném slo-
žení je naprostým zákla-
dem souhra, která chce 
čas, jenž jsme neměli. 
Věříme ale, že se v tomto 
směru budeme zlepšovat, 
což se postupně projeví 
na stabilitě výkonů,“ řekl 
sportovní manažer a trenér 
v jedné osobě Přemysl Ku-
bala, olympionik, který je 
frýdecko-místeckým rodá-
kem a je na vrcholu místní 
volejbalové pyramidy, kte-
rá by časem měla těžit i ze 
své široké základny. „Co 
se týká mládeže, máme 
jeden z největších týmů 
v rámci republiky, ale na-
konec jsme museli přehod-
notit náš záměr dostat se 
do nejvyšší soutěže s vlast-
ními odchovanci. Dyna-
mika vývoje extraligy nás 
přinutila projekt urychlit 
a pomoci si jiným způ-
sobem,“ vysvětlil majitel 

PŘEDSEZONNÍ TISKOVKA: Black�Volley�Beskydy�přinese�do�Frýdku-Místku�vo-
lejbalovou�extraligu�mužů.  Foto: Petr Pavelka

Black Volley Beskydy – volejbalový extraligový Babylon

Hokejisté Frýdku-
-Místku si v začátku 
nového ročníku Chance 
ligy libují v remízových 
zápasech, kdy se o dal-
ších bodech rozhoduje 
v prodloužení nebo až 
samostatných nájezdech. 
V premiérovém domácím 
zápase, v derby s Havířo-
vem, rozhodl o bodu na-
víc proměněným nájez-
dem David Květoň. Rysi 
tak navázali na úvodní 
výhru v prodloužení 
na ledě Vsetína a získaný 
bod v Litoměřicích, kde 
nájezdy nezvládli.

Už v předzápasových 
prognózách se předpoví-
dalo, že derby Havířova 
a Frýdku-Místku bude 
hodně o bruslení a přesi-
lovkách. A skutečně oba 
góly v základní části padly 
v početních výhodách. O tu 
první se postaral hostující 
útočník Radek Veselý, který 
bekhendem dokázal tečovat 
za Malíkova záda střelu 
Lukáše Bednáře. Vyrovná-
ní přišlo v polovině základ-
ní hrací doby. To byl hostu-

jící celek potrestán za příliš 
mnoho hráčů na ledě. Do-
mácí Zahradníček od mod-
ré pálil směrem na haví-
řovskou branku a odražený 
puk dokázal dopravit díky 
svému důrazu do branky 
Michal Kvasnica – 1:1.

Když oba gólmani 
ve třetí části zápasu ne-
pustili za svá záda žádnou 
střelu svých protihráčů, 
šlo se tedy potřetí v letoš-
ní sezoně do prodloužení. 
V něm srdnatě bojující 
domácí družina v čele s fa-
mózním Malíkem dokáza-

la odolat oslabení, a když 
jediným úspěšným exeku-
torem následných penalt 
byl ve čtvrté sérii zkušený 
útočník David Květoň, bra-
li domácí bonusový bod.

Jozef Daňo, asistent tre-
néra, věřil, že to kluky na-
budí do dalších utkání, kdy 
nabídnou méně upracova-
ný hokej s trochu větší leh-
kostí. Jenže Frýdek-Místek 
prohrál v Sokolově a doma 
znovu vyhrál až na ná-
jezdy s Prostějovem. Série 
mimořádně těsných zápasů 
pokračovala.

DERBY: I�s�Havířovem�to�byl�velice�těsný�zápas. 
 Foto: Petr Pavelka

Výhra v derby až na nájezdy
HC F-M – HC AZ Havířov 2010 2:1sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

klubu Vavřinec Pečínka.
„My samozřejmě rádi 

uvidíme časem v týmu co 
nejvíce odchovanců, kte-
ří teď budou mít v muž-
ském extraligovém týmu 
své velké vzory a velkou 
motivaci se do něj dostat. 
Líbí se nám i to propojení 
s ženským extraligovým 
volejbalem, které může 
oběma stranám přinést 
více fanoušků. Na 6. ZŠ, 
kde se frýdecko-místecké 
extraligové sporty hrávají, 

plánujeme zvednout stan-
dard haly vybudováním 
lepšího zázemí, včetně 
rehabilitace,“ nastínil ná-
městek primátora Pavel 
Machala. Zástupci klubu 
se dokonce nechali slyšet, 
že by se rádi probojova-
li do play off, aby se pak 
mohli pokusit zpopulari-

zovat volejbal vyřazovací-
mi boji v hale Polárka. Při-
blížit se tomuto cíli budou 
mít možnost volejbalisté 
Frýdku-Místku už 5. 10. 
od 19.30 v duelu s Brnem, 
kterému předchází extrali-
gový zápas žen od 17 ho-
din, v němž sokolky přiví-
tají Liberec.  (pp)
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Domov pro seniory Frý-
dek-Místek, příspěvková 
organizace, se sídlem 28. 
října 2155, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 68158025
Druh práce: ředitel pří-
spěvkové organizace Do-
mov 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 uzna-
né praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; mož-
nost postupného přiznání 
osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpokla-
dy:
1. vzdělání vysokoškolské

2. znalost problematiky 
registrovaných sociálních 
služeb 
3. základní znalost násle-
dujících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
• nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, 
ve znění pozdějších před-
pisů
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, pří-
jmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození 
uchazeče, státní přísluš-
nost uchazeče, místo tr-
valého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o po-
volení 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 zna-
lostech a dovednostech
• koncepci rozvoje a říze-
ní příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Frý-
dek-Místek (maximálně 4 
strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
• lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání požadované činnosti 
(ne starší tří měsíců)
K výběrovému řízení bu-
dou přijaty pouze přihláš-
ky podané do uvedeného 
termínu a doložené kom-
pletními doklady (přihláš-
ku, životopis, koncepci 
rozvoje organizace vlast-
noručně podepište).
Poskytnuté doklady 
a podklady pro výběrové 
řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.
Předpokládaný nástup: 
leden 2020 nebo dohodou
Přihlášky s požadova-
nými doklady zasílejte 
do 21. 10. 2019 v zalepené 
obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy ucha-
zeče na adresu: Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
Odbor sociálních služeb, 
Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jarmily Kozlové.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
5. 10. 2019 
od 9 do 12 hodin 
(komentované prohlídky každou půlhodinu, 
poslední v 11.30)

Vedení města již před 
lety přistoupilo k esteti-
zaci veřejných prostran-
ství na sídlištích. Mimo 
jiné z nich nechává 
odstranit nevyužívané 
a nevzhledné asfaltové 
nebo betonové plochy 
a nahrazuje je travnatý-
mi plochami.

„Od roku 2016 po-
stupně odstraňujeme ze 
sídlišť prvky z minulého 
století, které už dávno 
neplní žádnou smyslupl-
nou funkci, a naopak jsou 
spíše překážkou ve ve-
řejném prostoru a zeleni. 
Mám na mysli zejména 
železobetonové zídky, 
ale taky neúčelové asfal-
tové plochy hned vedle 
chodníků nebo již dáv-

no nevyužívané sušáky 
na prádlo a klepáče, kte-
ré stojí na vybetonované 
nebo vyasfaltované ploše. 
Všechny zmíněné prvky 
a plochy jsou nežádoucí, 
nejen proto, že jsou velmi 
nevzhledné, ale také pro-
to, že se zejména v létě na-
hřívají a sálají teplo do již 
tak rozpáleného sídliště. 
Proto je nahrazujeme ze-
lení, která plní hned něko-
lik funkcí. Tráva, květiny 
i stromy zvyšují vlhkost 
a kvalitu vzduchu, elimi-
nují hluk a působí pozi-
tivně na naši psychiku. 
Jednoznačně zpříjem-
ňují podmínky pro život 
v koncentrované bytové 
zástavbě, což je naším 
cílem,“ řekl primátor Mi-

Nepoužívané betonové a asfaltové plochy nahrazuje tráva
chal Pobucký.

Třetí etapa demolice 
a sanace nevyužívaných 
zpevněných ploch zahrnu-
je třináct míst v různých 
částech města. Práce bude 
realizovat, stejně jako 
v předchozích etapách, 
městská společnost TS 
a.s. „Zvládnout bychom to 
chtěli do konce roku. Plo-
chy budeme upravovat po-
stupně, a to v návaznosti 
na naše kapacitní možnos-
ti i klimatické podmínky,“ 
řekl Michal Rylko ze spo-
lečnosti TS a.s.

Nevyužívané betonové a asfaltové plochy 
určené k odstranění: 

Místek – 17. listopadu, Anenská, M. Majerové 
Frýdek – u 11. ZŠ, Cihelní, El. Krásnohorské, Hory-
mírova, J. E. Purkyně, Jeronýmova, M. Magdonové, 
Nad Rybníkem, Nad Stadionem, Třanovského

Upozornění
Ve čtvrtek 10. října 2019 budou z provozních 

důvodů omezeny úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a oddělení dopravně správních 
agend – evidence řidičů Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, pracoviště Místek, ul. Politických 
obětí 2478. Úřední hodiny budou pouze v odpo-
ledních hodinách od 13 do 15 hodin.

Znamená to, že v dopoledních hodinách dne 10. 
října nebude možné zaevidovat ohlášení změny 
místa trvalého pobytu, nebudou přijímány žádosti 
o vydání cestovních pasů a občanských průkazů, 
vydávány hotové doklady. Zároveň nebude v uve-
dené době možné požádat o vyřízení řidičského 
průkazu, převzít vyhotovené doklady ani požádat 
o jiné služby na úseku evidence řidičů.
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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. 

Plán udržitelné měst-
ské mobility je strate-
gickým dokumentem 
města s krátkodobým 
i dlouhodobým výhle-
dem. Cílem je podpořit 
udržitelnou dopravu 
ve městě. Od května 
jste se mohli zapojit 
do diskuse k zjištěným 
skutečnostem a vizi 
města.

Byla zvolena vize plá-
nu mobility ve znění: 
„Frýdek-Místek je mís-
tem, kde stojí za to žít. 
Místem, kde je zajištěna 
přívětivá mobilita pro 
všechny věkové skupiny 
obyvatel.“

Pro naplnění této vize 
byly zvoleny čtyři stra-
tegické cíle, a to bezpeč-
nost, inovace, místo pro 
život a management do-
pravy. Aby nám tyto cíle 

pomohly nastavit smě-
řování v dlouhodobém 
horizontu, je zapotřebí je 
naplnit konkrétními ná-
vrhy. Přijďte diskutovat 
nad těmito návrhy spolu 
se zástupci města a zpra-
covateli plánu mobility. 
Je to přeci i vaše město.

Plán ještě není zdaleka 
hotov a ke všem podně-
tům bude při zpracování 
přihlédnuto.

Projednání je naplá-
nováno na 16. 10. 2019 
v 16.30 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti 
Magistrátu města Frýd-
ku-Místku (Radniční 
1148, místnost č. 217). 

Podněty budou pod-
kladem pro návrhy akč-
ního plánu do roku 2024. 
Podklady jsou dostupné 
na webu projektu mobili-
ta-frydekmistek.cz.

Přijďte na veřejné 
projednání plánu mobility 
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PRVÁCI: V�roli�školních�nováčků�se�můžete�ocitnout�v�každém�věku.  Foto: Petr Pavelka

Již pátým rokem na-
stupují v září nováčci 
do dalšího ročníku Seni-
orské akademie, kterou 
Statutární město Frý-
dek-Místek podporuje 
celoživotní vzdělávání. 
Valná většina pak po-
kračuje i v dalších letech, 
takže z některých absol-
ventů už budou pomalu 
„magistři“.

„K dnešnímu dni je za-
psáno 25 nových studentů 
prvního ročníku a cel-
kem je jich na školní rok 
2019/2020 zapsáno 180. 
Máme otevřeno šest stu-
dijních skupin, v úterý dvě 
s těmi, kterým vyhovu-
je odpolední vyučování, 
v pátek pak čtyři v dopo-
ledních hodinách,“ hlásili 
vyučující Goodwillu, kteří 
se seniorům věnují. „Těší 
nás, že dvě třetiny studen-
tů pokračují pořád dále. 
Z toho je jasné, že jsme 
se jim trefili do noty, že 
se rádi dozví něco nové-

ho nebo opráší předchozí 
vědomosti, ale hlavně je 
to pro ně jednou týdně pří-
jemně kolektivně strávený 
čas,“ říká primátor Michal 
Pobucký.

Letos se v pěti sku-
pinách budou učit tyto 
předměty: Dějiny umění 
– středověk, Sociologie, 
Zdravověda a První po-
moc. V jedné skupině pak 
Zeměpis cestovního ruchu 
– střední Evropa, Osobní 
finance a Technika ces-
tovního ruchu. „V zim-
ním semestru otevíráme 
pro studenty Seniorské 
akademie také relaxační 
techniky a dvakrát také 
organizujeme přednášku 
v rámci prevence krimina-
lity – Rizika při používání 
informačních technologií. 
V půlce října pojedou zá-
jemci na zájezd Za krása-
mi Hostýnska,“ připomíná 
další doprovodný program 
ředitelka Goodwillu Ka-
mila Slováková. (pp)

Seniorská akademie na Goodwillu přivítala další nováčky

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. 

PRVŇÁCI: Na�většině�škol�probíhá�výuka�„klasicky“,�ně-
kde�ale�sázejí�na�vyučování�projektové.  Foto: Petr Pavelka

I letos na začátku 
školního roku přivítali 
na půdě frýdecké základ-
ní školy Petra Bezruče 
nové prvňáčky, kteří se 
budou vzdělávat podle 
mezinárodně uznávané-
ho a propagovaného pro-
jektu Začít spolu.

„V letošním školním roce 
jsme museli otevřít pro vel-
ký zájem rodičů i dětí tři 
první třídy, v nichž se podle 
programu Začít spolu děti 
vzdělávají,“ uvedla zástup-
kyně ředitele pro 1. stupeň 
Antonie Landová. Podle je-
jích slov projekt Začít spolu 
přináší nejmodernější pří-
stupy ke vzdělávání žáků. 
„Jedná se o alternativní pe-
dagogický přístup, který je 
orientován zejména na dítě 
a jeho aktuální potřeby,“ do-
plnila zástupkyně ředitele. 

Program Začít spolu vy-
užívá aktivního vyučování 
prostřednictvím projektů, 
které umožňují osvojovat 
si látku nikoliv izolovaně, 
ale v konkrétních situacích, 
a především ve spojení s re-
álným životem. „Většina 
dětí se s projektovým vyu-
čováním setkala už v mateř-
ské škole, pro některé je to 
však novinka,“ doplnila uči-
telka Jitka Hanáková, která 
se tomuto alternativnímu 
typu výuky věnuje již mno-
ho let. Žáci se od začátku učí 
pracovat v týmu, spolupra-
covat, hodnotit práci svou 
i spolužáků, jsou vedeni 
k samostatnosti, k přemýšle-
ní a hledání netradičních ře-
šení, což je podle slov Jitky 
Hanákové základem úspěš-
ného osvojování poznatků 
a především jejich další apli-
kace do praktického života.

Hned v září čekají na prv-
ňáky tři projekty. Za sebou 
už mají ten první, nazva-
ný Jsme školáci. Poznávají 
v něm první písmena, pro-

Do projektu Začít spolu přibylo na sedmdesát prvňáčků
cvičují si jemnou motoriku, 
základní početní dovednos-
ti, a to prostřednictvím ak-
tivit, které připomínají hru. 
Děti se rozhodně nenudí 
a o práci v týmu projevují 
velký zájem. „Centra aktivit 
se mi moc líbila,“ zhodno-
tila práci svého týmu Karo-
lína Zapalačová z I. B a její 
spolužačka Nela Hvižďová 
dodala: „Hodně se mi líbilo, 
jak jsme si navzájem pomá-
hali, to bylo hezké.“

Práce v týmu, pomoc, 
souhra, spolupráce a pře-
devším aktivní učení s re-
spektem k individuálním 

zvláštnostem dětí – to jsou 
hlavní hodnoty, které pro-
gram Začít spolu na frýdec-
ké Jedničce nabízí. Škola 
s programem sklízí úspěchy. 
„Naši žáci dosahují vyni-
kajících výsledků v dalším 
vzdělávání, dovedou se ply-
nule vyjadřovat a prezento-
vat získané poznatky před 
veřejností. Praxí zjišťujeme, 
že naši žáci jsou úspěšní 
i v dalším studiu na střední 
či vysoké škole, což je pro 
jejich příští profesní volbu 
významným pozitivem,“ 
uzavřela Jitka Hanáková. 

 Renata Spustová
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní 
rok 2019/2020 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se 
můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není 
pozdě. 

7. 10.
KERAMIKA PRO DO-

SPĚLÉ | 5 LEKCÍ
Kurz je věnován přede-
vším volné tvorbě účast-
níků s dopomocí lektora. 
Účastníci vyzkoušejí vá-
lení, modelování i koneč-
né úpravy. Pro zájemce je 
připraven námět na tvoře-
ní, tentokrát aroma lampa 
se zimním motivem... Své 
výrobky si kurzisté odne-
sou domů.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, pondělky 
17.00–19.00 hodin
Cena: 800 Kč / 5 lekcí 
po 2 hodinách
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

AKCE
5. 10. 

DOPOLEDNE S TAN-
CEM | NÁMOŘNICKÁ 

VÝPRAVA
Zveme všechny děti od 4 

do 7 let na sobotní dopo-
lední nejen taneční akci. 
Ukážeme vám základy 
dynamického a osobité-
ho tanečního stylu Disco 
Dance, naučíme vás ta-
neční choreografii, zahra-
jeme si s vámi sportov-
ní hry a nebude chybět 
ani výtvarná dílnička. 
Akce bude námořnická – 
vezměte si pruhované trič-
ko. Na všechny malé ná-
mořníky se velice těšíme.
Věk: 4–7 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 50 Kč

12. 10.
PEVNOST BOYARD

Opět po roce se Středisko 
volného času Klíč promění 
v tajemnou pevnost Boy-
ard, ve které budete mít 
za úkol ve dvojici získat co 
nejvíce klíčů… Čekají vás 
úkoly, které prověří vaši 
spolupráci, vaše smysly, 
vaše znalosti…
Věk: 5–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.00–17.30 
hodin | Prezence: 9.00– 
–16.00 hodin
Cena: 50 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�11.�
10.
� (Pokračování�na�str.�11)

Nabídka SVČ Klíč na říjen
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Nabídka SVČ Klíč na říjen
� (Pokračování�ze�str.�10)

19. 10.
NERFLIGA DVOJIC 

První ze série turnajů dvou-
členných týmů, které se 
mezi sebou utkají v soubo-
jích s pistolemi na pěnové 
náboje Nerf ve hře zvané 
Nerfliga. Bude se hrát turna-
jovým způsobem dle počtu 
přihlášených družstev. Kaž-
dý zúčastněný získá body 
za své umístění do celoroční 
tabulky. Ty bude moci účastí 
na dalších turnajích navyšo-
vat. Na závěrečném turnaji 
v květnu 2020 budou vyhlá-
šeni a odměněni nejúspěš-
nější hráči Nerfligy!
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 13.00–17.00 hodin 
Cena: 50 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�16.�
10.

29. 10. 
PRÁZDNINOVÁ VÝ-

TVARKA | PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Během dopoledne si vy-
robíme podzimní lucernu 
a originální strašidelné 
šperky.
Věk: 7–12 let

Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�24.�
10.

29. 10. 
VZHŮRU K VÝŠKÁM 

| PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Můžete se těšit na trampo-
línové centrum v Ostravě, 
kde si zacvičíte a zaskáče-
te pod vedením odborného 
trenéra. Čeká vás bohatý 
program plný adrenalinu 
a zábavy. Nabídka tram-
polín je obrovská a každý 
z vás si určitě vybere. Ne-
budou chybět ani soutěže, 
hry a kvízy.
Věk: 6–14 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání od 6.30 hodin
Cena: 300 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�24.�
10.

30. 10. 
DEN U KONÍ | POD-
ZIMNÍ PRÁZDNINY

Chceš si užít den u koní 
a vyzkoušet si, jak se 
o takového koně postarat, 

něco zajímavého se o nich 
dozvědět, a kromě toho 
si užít i spoustu legrace 
a her? Tak neváhej a pojď 
s námi strávit celý den 
u koní na jízdárně.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání od 6.30 hodin
Cena: 360 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�25.�
10.

30. 10. 
MŮJ VLASTNÍ DRAK 

| PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Chceš si vyrobit svého vlast-
ního draka, který bude létat? 
Pokud ano, neváhej a přijď 
si jednoho takového vyrobit 
k nám do SVČ Klíč. Společ-
ně si je půjdeme vyzkoušet. 
Čeká tě bezva dopoledne, 
spousta zábavy a domů 
půjdeš s krásným vlastno-
ručně vyrobeným drakem.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–13.00 hodin
Cena: 100 Kč
Na�akci�se�přihlaste�do�25.�
10.

20. 9. pátek NO!SE w/ DJ KOVEN (UK)
OTVÍRÁME HNED ZOSTRA – NEJVĚTŠÍ PŘE-
KVAPENÍ BFL 2019 VE STOUNU!
21. 9. sobota SLEPÍ KŘOVÁCI & TROCHUMOC
SLEPÍ KŘOVÁCI & TROCHUMOC ZAHÁJÍ SEZÓ-
NU KONCERTŮ VE STOUNU
4. 10. pátek NAA:SH:UP – IS BACK
BACK TO THE DNB OLDSCHOOL, REVERB, RO-
MANA, SMARIO A DALŠÍ
5. 10. sobota DOGA
O POŘÁDNÝ ROCKOVÝ NÁŘEZ SE POSTARÁ 
VŠEM DOBŘE ZNÁMÁ SKUPINA DOGA 
11. 10. pátek RESONANCE w/ MENDOZA & THO-
MAS COOK
TECHNO JE VŠECHNO A VE STOUNU TO PLATÍ 
DVOJNÁSOB. DJS MENDOZA & THOMAS COOK 
A ZBYTEK VEČERA DOPLNÍ TRIFECTA DJS
12. 10. sobota HITY 18 PLUS 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB – DJ KOMÁR 
A KAMIL
18. 10. pátek NO!SE
TRADIČNÍ NO!SE A TY NEJLEPŠÍ ZLOMENÉ BE-
ATY.
19. 10. sobota VYPSANÁ FIXA – 25 LET TOUR
TOUR K NOVÉ DESCE „KVALITA“ A ZÁROVĚŇ 
K 25 LETŮM EXISTENCE KAPELY
23. 10. středa STOUNDRUM
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA – VSTUP 
ZDARMA
25. 10. pátek HITY 18 PLUS 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB – DJ KOMÁR 
A KAMIL
26. 10. sobota TATABOJS
TATABOJS SE PO DVOU LETECH VRACÍ DO TVÉ-
HO OBLIBENÉHO KLUBU STOUN
2. 11. sobota J.A.R.
JEDNOTKA AKADEMICKÉHO RAPU S ESENCÍ 
NEJ MUZIKANTŮ NAŠÍ ZEMĚ (BÁRTA, KLEM-
PÍŘ, HOLÝ, VIKTOŘÍK) TĚ ROZSEKÁ VE STOU-
NU

Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
srdečně zve na tradiční 
Podzimní koncert, který 
se uskuteční v koncert-
ním sále školy na Hlavní 
třídě ve čtvrtek 17. října 
v 17 hodin.

V letošním roce vystou-
pí mladý český klavírista 
a varhaník Vojtěch Trubač, 
na koncertě zazní skladby 
jak pro varhany, tak i pro 
klavír.

Klavírista a varhaník 
Vojtěch Trubač započal 
své hudební vzdělání stu-
diem hry na klavír v ZUŠ 
Frenštát pod Radhoštěm 

a později v ZUŠ Valašské 
Meziříčí, kde se také začal 
učit hře na varhany.

Na Janáčkově konzerva-
toři Ostrava studoval hru 
na varhany ve třídě Lukáše 
Hurtíka a v současné době 
je posluchačem Hudební 
akademie múzických umě-
ní v Praze, kde studuje hru 
na klavír u Martina Kasíka.

Zúčastnil se řady jak 
klavírních, tak i varhan-
ních soutěží. Je vítězem 
varhanní soutěže Organum 
regium 2012 a Pro Bohemia 
2018 a také finalistou me-
zinárodní varhanní soutěže 
v Opavě a v polském Bia-

lystoku, kde byl také oce-
něn zvláštní cenou poroty 
pro nejmladšího účastníka.

Mezi klavírní úspěchy po-
tom řadí 2. cenu z ústředního 
kola klavírní soutěže ZUŠ. 
Nejednou se účastnil soutěže 
Prague Junior Note, na které 
postupně získal 2. a 3. místo 
a také cenu J. S. Bacha za nej-
lepší provedení jeho skladeb. 
Na podzim roku 2018 obdr-
žel 2. cenu na Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěži 
v Plzni a jeho nejčerstvějším 
úspěchem je 1. cena z Mezi-
národní soutěže F. Chopina 
v Mariánských Lázních, kte-
rou získal letos v srpnu.

Podzimní koncert v ZUŠ

Přihlášky a informace 
na www.kulturafm.cz 
nebo na e-mailu kurzy@
kulturafm.cz

Út 9.00–10.00
Jóga pro zdraví

Lektorka: Věra Řehová
70 Kč / 1 lekce

Út 16.30–17.30
Cvičení pro zdraví 

s pilates
Lektorka: Věra Řehová
70 Kč / 1 lekce

Út 18.00–19.30

Hathajóga
Lektorka: Nataliia Koče-
renko
90 Kč / 1 lekce

St 17.30–19.00
Powerjóga

Lektorka: Renáta Kolo-
ničná
90 Kč / 1 lekce

St 19.30–22.00
Taneční pro dospělé: 

začátečníci
Lektoři: Jana Šodková, 
Jaroslav Jaglarz

400 Kč / 1 lekce
Čt 8.30–9.30

Cvičení pro seniory
Lektorka: Věra Řehová
50 Kč / 1 lekce

Čt 16.30–17.30
Cvičení pro zdraví

Lektorka: Ivana Oramo-
vá
70 Kč / 1 lekce

Čt 17.45–19.15
90 minut pro tělo a mysl
Lektorka: Věra Řehová
80 Kč / 1 lekce

Kurzy v Národním domě / září–prosinec 2019

Program hudebního klubu Stoun
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Opilí
Národní divadlo Moravskoslezské
př. sk. Ostravská divadla
Hořko-směšná hra jedné z vůdčích 
osobností současné ruské drama-
tiky.

St 2. 10. v 19.00
Sexem ke štěstí 

V.I.P. Art Company
Př. sk. Chytré rozptýlení

Náhrada za představení Můžem 
i s mužem. Pikantní a poněkud 
ztřeštěná komedie, kterou výborně 
doplňuje šarm hlavních protago-
nistů.

Út 15. 10. v 19.00
Enigmatické variace
př. sk. Silné příběhy

Svěží, inteligentní, vtipný a neu-
stále překvapující text nejhraněj-
šího francouzského autora součas-
nosti.

VÝSTAVY:
Michael Eich – Asie

Fotograf s „toulavýma botama“ 
nás provede cestou z Nepálu přes 
Čínu až do Jihovýchodní Asie. 
Dernisáž a beseda s autorem v pá-
tek 25. 10. v 16.00.

www.knihovnafm.cz
30. 9. až 5. 10. 

Týden knihoven
Zvýhodněné registrace, soutěže, 
výstavy, čtení...

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.

4. 10. v 18.00, Frýdek
Velké šelmy v Beskydech

7. 10. v 9.00 – 10.30, Frýdek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi 
10. 10. v 16.30, Místek

Úvod do moderního umění 
Přednáška M. Mikoláška.

15. 10. v 17.30, Místek
Křídla – večery nejen o knihách
Lašská vyznání Františky Pitucho-
vé. Přednáší Olga Szymanská.

17. 10. v 17.30, Místek
Autorské čtení Dajany 

Zápalkové a Bohumíra Vidury

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

Sobota 19. října v 16.00
Frýdecký hřbitov 
je plný tajemství

netradiční komentovaná prohlídka

USA | drama | 15+ | titulky | 122 
min. | 140 Kč

SO 5. 10. v 15.00
Přes prsty

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

SO 5. 10. v 17.00
Joker

USA | drama | 15+ | dabing | 122 
min. | 140 Kč

SO 5. 10. v 19.15
Nabarvené ptáče

ČR / SR / UKR | drama | 15+ | titul-
ky | 169 min. | 140 Kč

NE 6. 10. v 10.00
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
UK / FR / USA | animovaný | pří-
stupný | dabing | 87 min. | 140 / 
120 Kč

NE 6. 10. v 17.00
Roger Waters Us + Them

UK | záznam koncertu | 12+ | ang-
lická verze | 135 min | 250 / 200 Kč

NE 6. 10. v 19.30
Národní třída 

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

PO 7. 10. v 17.00
Joker

USA | drama | 15+ | titulky | 122 
min. | 140 Kč

PO 7. 10. v 19.00
Narušitel systému

GER | drama | 12+ | titulky | 118 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 8. 10. v 17.00
Dokážes udržet tajemství?

USA | romantický | 12+ | titulky | 
94 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 8. 10. v 19.00
Tiché doteky

ČR / NL / LV | drama | 15+ | titulky 
| 96 min. | 130 / 110 Kč

ST 9. 10. v 10.00
Yesterday

UK | hudební | přístupný | titulky | 
112 min. | 60 Kč

ČT 10. 10. ve 14.00
Rok opice

SRB / SLO / COL | komedie | 12+ | 
titulky | 112 min. | 80 Kč

PÁ 11. 10. v 9.30
Neuvěřitelný příběh 
o obrovské hrušce

DK | animovaný | přístupný | da-
bing | 80 min. | 30 Kč

PÁ 11. 10. v 17.00
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
UK / FR / USA | animovaný | pří-
stupný | dabing | 87 min. | 140 / 
120 Kč

PÁ 11. 10. v 19.00
Blíženec

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 117 min. 
| 140 Kč

SO 12. 10. v 15.00
Psí poslání 2

USA | rodinný | přístupný | dabing 
| 108 min. | 80 / 60 Kč

SO 12. 10. v 17.00
Blíženec

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 117 min. 

| 140 Kč
SO 12. 10. v 19.15

Pražské orgie 
ČR | komedie | 12+ | dabing | 112 
min. | 140 Kč

NE 13. 10. v 10.00
Princ Krasoň

CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 130 / 110 Kč

NE 13. 10. v 17.00
Joker

USA | drama | 15+ | dabing | 122 
min. | 140 Kč

NE 13. 10. v 19.15
Parazit

ROK | komedie | 15+ | 132 min. | 
titulky | 130 Kč

PO 14. 10. v 17.00
Pražské orgie

ČR | komedie | 12+ | dabing | 112 
min. | 140 Kč

PO 14. 10. v 19.00
Budiž světlo

SR / ČR | drama | 12+ | slovensky | 
93 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 15. 10. v 14.00
Teroristka

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 min. 
| 80 Kč

ST 16. 10. v 10.00
Mia a bílý lev

FR / GER / JAR | dobrodružný | 
přístupný | dabing | 98 min. | 60 Kč

ST 16. 10. v 17.00
Pražské orgie

ČR | komedie | 12+ | dabing | 112 
min. | 140 Kč

ST 16. 10. v 19.00
Tenkrát v Hollywoodu

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

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 6. 10. v 15.00

Myška Klárka, veverka Terka 
a drak Karlík 

Divadlo Ententýky
Veselé dobrodružství Klárky 
a Terky o kamarádství, vzájemné 
pomoci a správném čištění zubů.

Ne 13. 10. v 15.00
Obrázky ze života hmyzu

Řád červených nosů
O nápravě zlobivců z řad hmyzí 
říše.

Ne 20. 10. v 15.00
O chaloupce z perníku

Divadlo Kapsa
Netradiční pojetí tradiční pohád-
ky.

Ne 27. 10. v 15.00
Princezna na hrášku 

a Broučkiáda 
Divadlo Koráb

Veselá pohádka pobaví nejen děti, 
ale i rodiče.

HUDBA
Pá 18. 10. v 19.00

Big BLAST! Band slaví 5 let!
Přijďte si poslechnout, jak se tato 
swingová kapela za pět let na scé-
ně vyvíjela a co 20členný big band 
dokáže!

DIVADLO
Út 1. 10. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 3. 10. v 19.00, Kostel sv. Jakuba

Arundo ensemble: 
Goldbergovy variace

př. sk. Chrámové koncerty
V podání Arundo ensemble usly-
šíme tuto geniální Bachovu kom-
pozici zahranou doslova jedním 
dechem.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 17. 10. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Petrem Nerudou

O čase neandrtálců a jejich konci 
s archeologem Petrem Nerudou 
z Moravského zemského muzea. 
Vstup zdarma. Sérií interaktivních 
besed o aktuálních a atraktivních 
tématech s akademiky provádí 
hosty moderátor Libor Magdoň.

VÝSTAVY
Leda Pešatová: Leda doma aneb 

návraty do Národního domu
Pokračující výstava výstavy vzác-
né výtvarnice Ledy Pešatové ze 
září 2018. Vystaveny budou obra-
zy starého Místku ještě před likvi-
dací a také motivy z Frýdku. Část 
výstavy je autorčina nová tvorba.

14. 10. – 1. 11.
Anděla Kocůrková – 100 let

Výstava k nedožitým stým naroze-
ninám frýdecko-místecké malířky 
v budově bývalé Moravia banky.

KURZY
Kurzy v Národním domě 

/ září–prosinec 2019
Přihlášky a další informace na 
webových stránkách www.kultu-
rafm.cz nebo na e-mailu kurzy@ 
@kulturafm.cz.

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
ST 2. 10. v 10.00

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

PÁ 4. 10. v 15.00
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
UK / FR / USA | animovaný | pří-
stupný | dabing | 87 min. | 140 / 
120 Kč

PÁ 4. 10. v 17.00
Národní třída

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

PÁ 4. 10. v 19.00
Joker
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

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 řez-
bářských děl si získala věhlas jak 
u návštěvníků, tak i u odborné 
veřejnosti. Výstava potrvá do 3. 
listopadu.

MEZI BÍLOU A ČERNOU
Soubor většiny vystavovaných 
obrazů autorek Karly Stiborskové 
a Bernardety Sudnikowicz byl pre-
zentován v Polsku: Ostrów Wiel-
kopolski w Galerii 33, v Bertoszy-
cích a na poloostrově Hel.
Výstava se zde setkala s velkým 
úspěchem. Vystavované práce 
ukazují široké spektrum obou ma-
lířek, fantazii, cit pro širokou pa-
letu barev (od bílé k černé), před-
stavuje se stálé hledání nových 
technik a stylu vyjádření, ať už 

na abstraktních nebo náznakově 
realistických obrazech. Vernisáž 
výstavy ve čtvrtek 3. října. Výsta-
va potrvá do 3. listopadu.
PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY: 
Čtvrtek 3. 10. v 16.30, Zelený dům

Automobily na našich cestách 
v letech 1945–1989

Prezentace přiblíží historii a osu-
dy automobilů známých i dnes 
zapomenutých značek, které jez-
dily po cestách v Československu 
v poválečném období. Dobová 
literatura, modely aut, historické 
fotografie a další.

Čtvrtek 10. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Známé, zapomenuté i zmizelé 
hospody a restaurace 

ve Frýdku-Místku
Prezentace přiblíží prostřednic-
tvím historických záběrů řadu 
stále existujících, ale také dnes již 
neexistujících hospod a restaurací 
na území města. Doplněno histo-
rickými reklamami.

Čtvrtek 17. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Turistické chaty v Beskydech 
a Javorníkách

České, německé a polské chaty 
v Beskydech a jejich historie, tu-
ristické spolky, výstavba soukro-
mých chat v minulosti, turistické 
kuriozity.

Pátek 18. 10. v 18.00–23.00
Pohádková večerní prohlídka 

Frýdeckého zámku
Již tradiční večerní podvečer 
na zámku zpestří pohádkový pří-
běh, jenž odehrají muzejní pracov-
níci.
Rezervace vstupenek na www.mu-
zeumbeskyd.com a pokladně zám-
ku od 1. 10., platnost nevyzvednu-
tých rezervací končí 17. 10.

PORADNY:
Mykologická poradna

S houbami vám až do 11. listopa-
du poradí Jiří Lederer. Poradna 
otevřena každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

 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 rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

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

8. října od 18 hodin
The Beat Generation

Vystoupí: Radana Šatánková 
a Zdeněk Pavlíček

Na klávesy zahraje jazzman Ladi-
slav Kokeš z kapely LAM TRIO. 
Vydejte se s námi na cestu!
Přistoupí: Jack Kerouac (1922–
–1969), stoletý Lawrence Fer-
linghetti, král Majálesu z roku 
1965 Allen Ginsberg (1926–1997) 
a možná přijde i hrabě české po-
ezie Václav Hrabě.

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 všech-
ny aktuality.
Kurz pro začátečníky a mírně po-
kročilé od 13. 10. – každou neděli 
od 16.45 s Elin.
Každý pátek v podvečer tančíme 
salsu a tance pro uvolnění!

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

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 

 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
15. 10. (út) v 19 h.

Pavlína Jíšová 
Sólový koncert přední zpěvačky 

českého folku.
31. 10. (čt) v 19 h.

Folk &. Country Jam Session
Pravidelný hudební večírek.

Aktuální výstavy:
Petr Prudký – Beskydy

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

dIVAdLo ČTYŘLíSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 5. října v 15 hodin
Jak čarodějnice Popleta 

čarovala pohádku
Činoherní pohádka na motivy On-
dřeje Sedláčka s popletenou čaro-
dějnicí, princeznou a drakem! Pro 
děti od 5 let, hraje ING Kolektiv, 
vstupné 40 Kč.

Sobota 19. října v 15 hodin
O Červené Karkulce

Veselá interaktivní loutko-herecká 
pohádka na motivy příběhu Pav-
la Poláka. Pro děti od 3 let, hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frý-
dek-Místek, vstupné 40 Kč.

Půjčování kostýmů v říjnu:
Úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin.

KULTURNí dŮM FRÝdEK

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

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

pondělí 7. 10. v 19.00 hodin
Miroslav Donutil 
– Cestou necestou

Populární herec, bavič, vypravěč 
a mimo jiné i zpěvák Miroslav 
Donutil vás navštíví se svojí show 
Cestou necestou. Skvělé historky, 
nové příběhy a zážitky doprová-
zené písněmi nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 
Vtipné komentáře, které mají nad-
hled i osobitý humor a často se do-
týkají Donutilových přátel či kole-
gů. Použitá hudba je ze zpívaných 
titulů Miroslava Donutila: Balada 
pro banditu, Písničky z provázku 
a Ten báječnej mužskej svět.
Předprodej: CK Čedok, tel.: 
558 434 877, www.ticketportal.cz, 
390 Kč.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek
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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
(Akce na str. 10, 11)

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 celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života…
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY ZÁŘÍ–LISTOPAD 
2019

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

Po několika letech se opět na zná-
mém místě – v penzionu U Pře-
hrady na Morávce – setkáme se 
se střípky moudrosti, sebepozná-
váním, ale například i s principy 
zdravého pohybu. Můžete se těšit 

na Zdeňka Šebestu, Lenku Kova-
lovou, Annu Biolkovou a další.

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

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

Školy jógy KARAKAL.
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

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

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

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVARNÝ ATELIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

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 5. 10. v 16.00–17.30

Když se boural 
starý Frýdek-Místek

LUMpíKoV

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

www.lumpikov.cz
Pondělky od 16.00 

do 16.45 / 16.45 do 17.30
Tančení Lumpíci

(taneční kroužek pro děti 
od 3 do 9 let)

Úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 

pro děti

Čtvrtky a pátky od 9.00 do 9.45
Mluvící Lumpíci

(vzdělávací kroužek pro batolata)
cena 120 Kč/lekce, rezervace 

info@lumpikov.cz
Říjen – prosinec

kurz READY WOMAN
(komplexní vzdělávací kurz pro 

maminky vracející se na trh práce)

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.

Tel: 731 196 572
E-mail: soubor.dna@seznam.cz

Web: http://klubdna.cz/
Sobota 12. 10. v 19.00

KONCERT SKUPINY 
ZA HRANICEMI TICHA

Koncert. Mnoho etnických nástro-
jů s bohatými alikvótními tóny, 
které působí blahodárně na celé 
tělo i duši. 90 Kč.

Sobota 19. 10.
BEZ OPONY

Divadelně hudební festival.
16.00 – Čaj s citronem (D.N.A.) – 
divadlo
16.45 – Recitál Jaroslava Pszczol-
ky – koncert
17.50 – Kukura (D.N.A.) – divadlo
18.45 – Přátelé Dr. Melouna – kon-
cert
19.30 – Horníci (Divadlo Grunt) – 
divadlo
21.00 – Slepí Křováci – koncert
160 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, zú-
častnit 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

Tel:  775 567 333
Email: 

stolarna@klub-stolarna.cz
Web: www.klub-stolarna.cz

5. 10. 
DHD Quartet

(Zbigniew Kaleta, Kamil Slezák, 
Marek Dufek a Vlastik Šmída) 
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Populace dárců krve stárne a dárců krve a plazmy ubývá
K r e v n í 

c e n t r u m 
ve Frýdku-
-Místku je 
z a ř í z e n í 
t r a n sf u z n í 
služby ČR 
s třicetile-

tou tradicí, které záso-
buje transfuzními pří-
pravky nejen frýdeckou 
nemocnici, ale i ostatní 

nemocnice v ČR, a par-
ticipuje na projektu vý-
roby krevních derivátů 
z české plazmy. Ty se pak 
významnou měrou podílí 
na léčbě pacientů nejen 
v našem kraji, ale i v celé 
České republice.

Krevní centrum vyzý-
vá dárce krve a plazmy 
k odběrům, a to jak pří-
mo ve Frýdku-Místku, 

tak i v satelitních zaříze-
ních Havířov, Bohumín, 
Valašské Meziříčí a nově 
v OC Breda&Weinstein 
v Opavě.

Jako jediné na sever-
ní Moravě nabízí svým 
dárcům kromě standard-
ních vyšetření ještě na-
víc vyšetření krve NAT 
metodou, která zvyšuje 
bezpečnost transfuzních 
přípravků.

V situaci, kdy se stále 
otevírají čistě komerčně 
zaměřená plazmacentra 
v našem severomorav-
ském a slezském regionu, 
si stále vážíme našich 
dárců a upřednostňuje-
me neplacené dárcov-
ství s možností odpisu 
3 000 Kč za jeden odběr 
ze základu daně. Celkově 
však výše tohoto odpočtu 
nesmí činit více než 15 % 
ze základu daně. Příjem-
ný je i den pracovního 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách 
www.krevnícentrum.cz

Zachovejte nám prosím přízeň.
Čekáme na Vás.

MUDr. Boris Bubeník, 
ředitel Krevního centra ve Frýdku-Místku

volna s náhradou mzdy. 
Ve všech našich zaříze-
ních nabízíme i odběry 
plazmy s kompenzací 
600 Kč za odběr.

Na všechny naše dár-

ce se těší milý personál, 
krátká objednávací doba, 
občerstvení a možnost 
výběru z mnoha benefitů, 
které z obou typů dárcov-
ství plynou.

PŘÍMO Z VINAŘSTVÍ
Vína

OC PARADA SHOPPING               OTEVŘENO PO - PÁ   9 – 17.30 hod.

FRÝDEK-MÍSTEK
Dobrovského 3680 (vedle Albertu)

Platí do 
15.10.2019
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO 
KUPÓNU. NEPLATÍ PRO
NÁKUP POUKÁZEK.

Vína

 

 

 
Společnost Saft Ferak a. s. je mezinárodní firmou se sídlem v Raškovicích vyrábějící průmyslové baterie, 

které míří do celého světa. V současné době hledáme tyto zaměstnance: 
⚫ Operátor ve výrobě průmyslových baterií   ⚫ Aplikační elektroinženýr 
⚫ Instalační a servisní elektroinženýr            ⚫ Elektroinženýr oddělení Vývoje 
Bližší informace na https://saftferak.superkariera.cz/ a personálním oddělení – tel. 558 426 292.  

Staňte se součástí naší společnosti, která si váží svých zaměstnanců. 
Těšíme se na Vás. 
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Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

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

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

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

tel.:776 096 091
PRODEJ RODINNÉHO DOMU U OLEŠNÉ

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

BESKYDSKÝ 

SLAVÍK


