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slovo primátora

Vážení občané,
nebývá to zase až tak časté, aby se nám v jednom týd-

nu sešla jedna sláva za druhou, zvlášť když cesta ke ko-
nečné realizaci projektů, od původního nápadu nebo 
záměru, bývá i v řádech měsíců a let a leckdy i přes dvě 
volební období, ale stalo se.

V úterý jsme znovuotevřeli kavárnu Radhošť, ten-
tokrát ale trochu jinak. Nejprve celá historická seces-
ní kavárna prošla rekonstrukcí od podlahy až po strop 
a pak jsme se dohodli se střední školou gastronomie, 
oděvnictví a služeb na spolupráci. Takže kavárnu bude 
provozovat škola, zákusky a dobroty budou připravovat 
učni pod vedením svých mistrů a vy můžete přijít, dát 
si kafe se zákuskem a nechat se hýčkat, překvapení ce-
nami i kvalitou. Celý projekt totiž nevznikl proto, aby 
na něm někdo zbohatl, ale abychom zde měli špičkovou 
secesní kavárnu, kterou se budeme moci chlubit.

A hned ve čtvrtek, po osmi letech hledání místa, peněz, 
koaliční shody a mnoha dalších překážek, jsme ve městě 
konečně zprovoznili a otevřeli i skatepark, který je určen 
pro změnu mladší generaci. Jen mě ale velmi mrzí pří-
stup jedné politické strany, která se opět pokusila zneužít 
městskou akci ke své propagaci. Někteří lidé z hnutí Naše 
Město F-M na slavnostní městskou akci přišli oblečeni 
ve stranických tričkách, ba dokonce do nich navlékli 
i děti. Nemluvě o tom, že to pak zveřejňují na sociál-
ních sítích. Jak by to asi vypadalo, kdybychom tam přišli 
v oranžových trikách sociální demokracie a do stejných 
trik oblékli i děti školou povinné? To bychom to asi schy-
tali zleva i zprava. A zaslouženě… Michal Pobucký

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Velký okamžik pro město, školu i kraj.  Foto: Petr Pavelka

Městská secesní kavárna Radhošť opět stylově vítá hosty
Statutární město Frý-

dek-Místek, vedeno sna-
hou zachovat restaurační 
život v historickém pro-
storu kavárny Radhošť, 
uzavřelo 22. října Memo-
randum o spolupráci se 
Střední školou gastrono-
mie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek, které 
deklaruje jak podporu 
a rozvoj středoškolského 
vzdělávání, tak zájem spo-
lečnými silami provozovat 
secesní kavárnu, kterou 
po potřebných renova-
cích město poskytlo škole 
k bezplatnému užívání.

Městská secesní kavárna 
Radhošť ve Frýdku prošla 
obnovou a po slavnostním 
otevření hned následují-
cí den již otevřela dveře 
i veřejnosti. Jako cukrárna 
a kavárna v prvorepubliko-
vém stylu je provozována 
v rámci odborného výcviku 
partnerské školy v pracov-
ní dny od pondělí do pátku 
od 10 do 18 hodin.

Kavárna prošla zdařilým 
faceliftem. „V loňském 

roce, poté co původní ná-
jemce ukončil provoz, v ní 
byly zahájeny stavební 
úpravy a restaurátorské 
práce. Obnoveny byly dře-
věné parkety, opravou pro-
šly dřevěné obklady sloupů 
a stěn, vnitřní dveře a kryty 
radiátorů. Nově očalouněny 
byly židle a sedací boxy. 
Vše muselo být konzulto-
váno s památkáři, protože 
dům i interiér restaurace je 
evidován v Ústředním se-
znamu kulturních památek 
ČR,“ zdůraznil náměstek 
primátora Radovan Ho-
řínek. Náklady přesáhly 
jeden milion korun. Měs-
to kavárnu vybavilo také 
kvalitním a výkonným ká-
vovarem, který je pro její 
provoz nezbytný. „Secesní 
budova kavárny Radhošť 
je skutečnou perlou města, 
podobně jako třeba kavárna 
Slavia v Praze, a já musím 
poděkovat městu za to, že 
naši žáci se budou moci učit 
svému řemeslu v tak zají-
mavém a atraktivním pro-
středí,“ prohlásil s odkazem 

Příznivci kolečkových 
sportů ve Frýdku-Místku 
se dočkali. 24. října byl ofi-
ciálně otevřen a zprovoz-
něn zbrusu nový a unikát-
ní skatepark, který vyrostl 
za železniční tratí vedle sle-

zanského škvárového hřiš-
tě, naproti haly Polárka.

„Nově vybudovaný ska-
tepark je bezplatně veřejně 
přístupný a jako takový je 
jedním z největších v Česku 
a je prvním svého druhu, 

který má krytou bazénovou 
část. Svými parametry spl-
ňuje kritéria pro konání jak 
domácích, tak i mezinárod-
ních soutěží,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.  

Jedná se o monolitický 
betonový skatepark rozdě-
lený na streetovou plochu 
a také bazénovou část o roz-
loze 17,5 x 30 metrů s oblou-
kovou střechou. Ta ochrání 
před sluncem i nepříznivým 
počasím. Streetové části do-
minují překážky, které jsou 
běžné v pouličním prostředí, 
tedy různě vysoké a dlouhé 
sjezdy, schody, zábradlí, zíd-
ky, lavičky, obrubníky a po-
dobně. Její součástí je také 
betonová tribuna. 

 (Pokračování na str. 4)

Otevření unikátního skateparku

na někdejší luxusní kavárnu 
Café Habsburg z roku 1900 
(na Radhošť přejmenova-
nou v roce 1919), která je 
spojena s vídeňským archi-
tektem Hassmanem i výro-
čím panování císaře Josefa, 
ředitel školy Lukáš Smutný.

 (Pokračování na str. 4)

KONEČNĚ!: Skatepark je hotov, tak si jej běžte otesto-
vat.  Foto: Petr Pavelka
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Okolo dvou stovek 
dodávek parkuje v noci 
v sídlištích. Zabírají par-
kovací místa občanům, 
je nepříjemné je objíž-
dět, brání ve výhledech 
a nemyslí na ně normy, 
takže často přesahují na-
lajnované čáry. Situace 
je nejhorší na sídlištích 
Slezská nebo Růžový 
pahorek. Město se roz-
hodlo neúnosnou situaci 
postupně řešit.

„Najít hranici omezení 
je problém, protože i kla-
sická osobní vozidla jsou 
jaksi čím dál delší a těžší, 
ale budeme se snažit vše 
vymezit jasně a konkrétně 
tak, aby nám v noci na síd-
lištích nestála nákladní 
vozidla, kdy dnes nejsou 
výjimkou ani dodávky 
skříňovité nebo s plachtou. 
Zkusíme to nějak nastavit 
v pilotním projektu, zřej-
mě pomocí dopravního 
značení s dodatkovými 
tabulkami. Půjde o zóny 
se zákazem nočního stá-
ní, budeme to pár měsíců 
monitorovat a pak vše 
vyhodnotíme,“ shrnul zá-
věr ze schůzky s republi-
kovou i městskou policií 
a technickými službami 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

„Je nepochybné, že když 
dodávky ze sídlišť zmi-
zí, bude snadnější zimní 
údržba, protože čím větší 
vozidla nám v ulicích par-
kují, tím menší máme ma-
névrovací prostor. Nahr-
nutý sníh pak zůstává, kde 
nemá, a vytváří překáž-
ky,“ podotkl za technické 
služby Jaromír Kohut.

Z jedné vody už zú-
častnění probrali i proble-
matické parkování kami-
onů na několika místech 
ve městě, kdy jako nejne-
bezpečnější se jeví jejich 
stání u atletického stadio-
nu, kde představují značné 
ohrožení pěších, kteří tu 
nemají vymezený prostor. 
„Jednáme s úřadem pro 
zastupování státu, protože 
tyto pozemky nejsou naše, 
ale je to jako vždy v těchto 
případech velmi zdlouha-
vé. My bychom rádi kami-
ony nasměrovali například 
na staré válcovenské sta-
noviště. K dispozici jsou 
pro kamiony i komfortní 
odstavné plochy v nedale-
kých Tošanovicích, takže 
se můžeme dostat k zá-

kazu parkování kamionů 
mimo vyznačená parko-
viště, o čemž by byli in-
formováni na všech vjez-
dech do města. Ale i tady, 
podobně jako u dodávek 
na sídlištích, musíme jít 
krok za krokem,“ uzavřel 
Karel Deutscher.  (pp)

„V ČR se stanoví ka-
tegorie vozidel na zákla-
dě zákona č. 56/2001 Sb. 
O podmínkách provozu 
vozidel na pozemních ko-
munikacích. Kategorie N 
je kategorie nákladních 
automobilů. N1 – vozidla 
s hmotností do 3500 kg, 
N2 – vozidla s hmotností 
nad 3500 kg nepřevyšující 
hmotnost 12000 kg a N3 
– vozidla s hmotností nad 
12.000 kg. Problémem 
na sídlištích je parkování 
vozidel kategorie N1, kam 
patří i dodávky. Zabírají 
místa pro osobní vozidla 
bydlícím občanům. Řeše-
ním by mohlo být u vjez-
du na parkoviště umístit 
dopravní značku Zákaz 
vjezdu nákladních auto-
mobilů, který platí i pro 
vozy do 3500 kg.

Pokud se týká parkování 
kamionů, tak jejich řidiči 
musí dodržovat bezpeč-
nostní přestávky a míst 
pro ně je na hlavních ta-
zích velmi málo. Město by 
mělo zahájit jednání s ŘSD 
nebo s ministerstvem do-
pravy s cílem společného 
financování na vybudo-
vání aspoň dvou parko-
vacích ploch pro kamiony 
na okraji města s tím, že by 
tyto plochy sloužily i jako 
záchytná parkoviště. Sou-
částí těchto parkovišť by 
byla i benzin-pumpa včet-
ně možnosti občerstvení 
a sociálního zázemí.

Tady nám ujel vlak, pro-
tože tato parkoviště mohla 
být budována současně 
s obchvatem, tj. poblíž 
trasy obchvatu i propojky 
z R 56 od Ostravy na D 48, 
obchvat. 
Ivan Vrba za klub KSČM

„Chaotické parkování 
aut, které slouží k pře-
pravě zboží dopravních 
společností bez patřičné-
ho zázemí, sužuje veřejný 
prostor čím dál víc. Pří-
kladem je např. prostor 
před vchodem do areálu 
TJ Slezan, který se stal 
divokým parkovištěm 
a odstavnou plochou pro 
kamióny. Tuto plochu vy-

užívají rodiče k dopravě 
mladých atletů na stadión. 
Dnes pomalu nemají kde 
parkovat. K atletům při-
byla mládež navštěvující 
nový skatepark. Všichni 
chodci se musí nebezpeč-
ně prodírat mezi kamióny, 
jelikož není vyřešen kori-
dor pro pěší. Plocha není 
vybavena odlučovači rop-
ných látek z parkujících 
aut, není osvětlena a je jen 
otázkou času, kdy dojde 
při takové koncentraci ka-
miónů ke kolizi s osobní-
mi auty. Podporovali jsme 
vybudování obchvatu, aby 
nákladní doprava zcela 
zmizela z města, proto je 
z výše uvedených důvodů 
nežádoucí, aby v centru 
města byla parkoviště ka-
miónů. Pokud město chce 
vyjít vstříc řidičům kamió-
nů, pak by mělo vybudovat 
ve spolupráci s vlastníky 
kamiónů, dopravci a ŘSD 
odstavné parkoviště se 
všemi parametry a záze-
mím na okraji města na-
pojené na MHD. Většina 
řidičů parkujících mimo 
zázemí dopravních spo-
lečností by ráda parkovala 
v místě svého bydliště, ale 

JAK NA TO?: Náměstek primátora Karel Deutscher 
za město konzultuje možnosti omezit parkování těžkoto-
nážním vozidlům.  Foto: Petr Pavelka
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to z kapacitních a technic-
kých důvodů jednoduše 
není téměř v žádném měs-
tě možné. 

 Petr Korč, Naše Město
„Samozřejmě ano. 

Kvalita ovzduší je jed-
ním z nejpodstatnějších 
problémů našeho regionu 
a doprava je největším 
zdrojem emisí, který mů-
žeme na komunální úrovni 
ovlivnit. Města po celé Ev-
ropě dnes hledají způsoby, 
jak znečištění z dopravy 
snížit, nebo alespoň za-
bránit jeho růstu. Ve Frýd-
ku-Místku jsou ale nyní 
větší problém emise, které 

produkuje doprava na prů-
tahu. Ty město skutečně 
zamořují, což snad čás-
tečně bude řešit dokončení 
obchvatu.

Druhá část problému 
je chronický nedostatek 
parkovacích míst a vůbec 
kvalita veřejného prostoru. 
Uvědomuji si, že bez kami-
onů a dodávek se zásobo-
vání neobejde, ovšem ne-
myslím si, že opravdu musí 
parkovat třeba pod esta-
kádou uprostřed města. 
Každá regulace musí být 
v každém případě citlivá 
a v zájmu občanů města.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

U busty T. G. Masaryka 
na stejnojmenné třídě se 
zástupci města jako kaž-
dý rok sešli, aby si u pří-
ležitosti říjnového výročí 
připomněli jeden z nejdů-
ležitějších úseků dějin na-
šeho státu – vznik samo-
statného Československa. 
Otevřeli tak druhé století 
oslav události, jejíž vý-
znam neklesá.

„Přípravy na vyhlášení 
samostatnosti se odehrávaly 
především v průběhu 1. svě-
tové války. V té době byly 
země Koruny české součástí 
Rakousko-Uherska, které 
v důsledku mnoha událostí 
nedokázalo řešit hromadící 
se národnostní problémy. 
Nad neutěšenou situací ná-
rodnostních skupin se začal 
zamýšlet profesor Masaryk, 
který si jako první uvědo-
mil, že možná nastala pří-
hodná doba k oživení ná-
rodního obrození a že Češi 
a Slováci mají reálnou šanci 
získat samostatnost. Masa-
rykova zahraniční a česká 
domácí politika vyvolaly 
ostrou kritiku ze strany 
Rakousko-Uherska. Tento 

PIETNÍ AKT: K přítomným promluvil náměstek primá-
tora Radovan Hořínek.  Foto: Jana Matějíková

U Masaryka se připomínaly dějiny

konflikt přerostl v otevřené 
protirakouské hnutí zastou-
pené Národním výborem 
československým. Náročné, 
několikaleté úsilí vyústilo 
28. října 1918 v mezinárodní 
uznání nového, samostatné-
ho státu – Československa,“ 
připomněl přítomným ná-
městek primátora Radovan 
Hořínek. Pokračoval úva-
hou o tom, že navzdory to-
muto velkolepému úspěchu 
zůstával Masaryk nohama 
pevně na zemi, protože si 
byl dobře vědom, že dosaže-
né vítězství je třeba neustále 
udržovat. Pravdivost jeho 

slov byla později několikrát 
potvrzena a Čechoslováci 
na vlastní kůži poznali, jak 
rychle může být prosperují-
cí, demokratický stát připra-
ven zvenčí i zevnitř o svobo-
du a nezávislost. 

„Masarykova úloha při 
vzniku samostatné repub-
liky byla klíčová a právem 
mu přísluší přídomek pre-
zident Osvoboditel. Polo-
žením květin u jeho busty 
vzdáváme čest nejen jemu, 
ale také všem, kteří pokra-
čují v udržování svobody 
a demokracie u nás,“ uza-
vřel Radovan Hořínek.  (pp)
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To, co svého času zača-
lo jako grafická soutěž, 
do níž se sešla bravurní 
díla, někdy i drsně vy-
stihující realitu všední-
ho dne, například s vý-
jevem matky s dítětem 
na klíně, jak si píchá 
návykovou látku, pokra-
čuje nyní jako putovní 
výstavní projekt nazva-
ný Správným směrem. 
Frýdek-Místek se stal 
symbolicky 22. městem, 
kam jej přivezla Národ-
ní protidrogová centrála.

„Řekli jsme si, že tako-
vá silná díla by měli vidět 
i na dalších místech v re-
publice a chtěli jsme, aby 
to spojovalo všechny, kteří 
se kolem protidrogové pro-
blematiky pohybují, aby to 
nebyla jen grafická soutěž, 
ale aby spolu začaly komu-
nikovat nízkoprahy, policie 
a další instituce,“ sdělil při 
představení projektu v Ná-
rodním domě Petr Procház-
ka z Národní protidrogové 
centrály, který upozornil 
na to, že tolerance k návy-
kovým látkám je v Česku 
v rámci Evropy alarmující.

„Tento projekt funguje 
už několik let, jeho hlav-
ním smyslem je zapojení 

všech složek, zabývajících 
se protidrogovou prevencí 
v daném místě, a vytvoření 
co nejúčinnějšího soubo-
ru opatření, vycházejících 
z konkrétních problémů 
s návykovými látkami. 
Jsme rádi, že poprvé zavítal 
i k nám, tím, že ty plakáty 
tvořily děti, mají velkou 
sílu a zobrazují jejich před-
stavu o tom, jaké negativní 
následky můžou mít drogy 
na člověka. Věřím, že vý-
stava bude mít úspěch nejen 
tady v Národním domě, ale 
i na jednotlivých školách 
a dalších místech,“ řekl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že jakákoliv aktivita, 
která pomůže dětem zabrá-
nit tomu, aby experimento-
valy s drogami, je prospěšná 
a radnice tyto aktivity ma-
ximálně podporuje.

„Je velmi dobře, že se 
žáci a studenti zamyslí nad 
tím, jak drogy vnímají je-
jich vrstevníci, kteří tyto 
plakáty namalovali. Ná-
sledně se pak mohou za-
pojit do soutěže a vytvořit 
vlastní plakát, na kterém 
bude znázorněn jejich po-
hled na drogy. Cílem by 
mělo být, aby si mladí lidé 
uvědomili a popřemýšleli 

Zhruba po devíti mě-
sících došlo na opětovné 
setkání vedení radnice se 
zástupci společnosti Li-
berty Ostrava (někdejší 
ArcelorMittal) ohledně 
dalšího vývoje brown-
field pozemků v bývalém 
areálu Válcoven plechu, 
kde může znovu vznik-
nout funkční průmyslová 
zóna s perspektivou pra-
covních míst.

„Máme samozřejmě zá-
jem na tom, aby ta zóna 
nezůstala ladem, ať je zre-
kultivována a rozvíjena. 
Proto se neustále zajímá-
me o její vývoj a zjišťu-
jeme možnosti, protože 
město může mít ohledně 
brownfieldu i jiné pobídky 
než soukromá sféra. Nyní 
jsme byli informováni, že 
se v listopadu začne s od-
straňováním ekologické 
zátěže, což je samozřejmě 
výborná zpráva. Pokud 
oživení tohoto už 180 let 

starého areálu zvládne 
podnikatelská sféra sama, 
je to jen dobře. Pokud 
budeme moci být nějak 
nápomocni, například při 
nutném rozvoji inženýr-
ských sítí, samozřejmě se 
na to podíváme,“ shrnul 
náměstek primátora Ja-
kub Míček, kterého potěšil 
rovněž fakt, že situace se 
vyjasňuje i ohledně dal-
ších pozemků bývalého 
Arceloru ve městě. S lon-
dýnskými majiteli už bylo 
vykomunikováno, že by se 
měly uvolnit k prodeji po-
zemky v lokalitě Hradu, 
nad válcovenským fotba-
lovým stadionem, který 
už před lety město získalo. 
„Jedná se o stavební parce-
ly, na kterých by se mohla 
rozjet další bytová výstav-
ba. To město potřebuje, 
protože stavebních parcel 
je poměrně dost, ale jejich 
zastavěnost pokulhává,“ 
řekl Jakub Míček.  (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek je na frýdec-
kém hřbitově vlastníkem 
budovy, v níž se nachází 
smuteční obřadní síň, jejíž 
provoz obstarává městská 
společnost TS a.s. Letos 
byly vyčleněny potřebné 
finanční prostředky pro 
zajištění lepšího komfor-
tu pozůstalých i obsluhu-
jícího personálu.

„Letos jsme realizova-
li jednak stavební úpravy 
prostor a dále výměnu ka-
tafalku. Úpravy si vyžáda-
la zejména novela zákona 
o pohřebnictví. V rámci 
stavebních prací byly re-
konstruovány stávající 
chladicí boxy a instalován 
nový chladicí box, který 
vznikl v části původního 
zázemí. Došlo také ke zří-
zení místnosti pro úpravu 
těla zemřelého pro vypra-
vitele pohřbu. Dále byly 
provedeny nové podlahy, 
obklady a omítky, byly 
dodány nové interiérové 
dveře, provedeny rozvo-

dy elektroinstalace, vody 
a odpadů,“ přiblížil za-
kázku, kterou realizovaly 
technické služby TS a.s. 
náměstek primátora Rado-
van Hořínek. Stavební prá-
ce byly zahájeny v květnu 
2019 a dokončeny ke konci 
července. O měsíc později 
skončily práce vyvolané 
nutnou výměnou katafalku 
včetně zdviže.

Město nechalo v budově 
provést také další menší 

opravy, kdy se jednalo na-
příklad o opravu zděného 
sprchového koutu v pro-
storách zázemí zaměstnan-
ců smuteční síně, lokální 
opravy střešní krytiny 
a vyčištění svodů a žlabů. 
„Všechny změny v objektu 
přispějí k zajištění potřeb-
né úrovně prostorů i tech-
nických prostředků pro 
přípravu i průběh smuteč-
ních obřadů,“ ujistil Rado-
van Hořínek.  (pp)

SPRÁVNÝM SMĚREM: Výstava Národní protidrogové centrály doputovala už 
i do Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Plakáty žáků a studentů ukazují, kudy „Správným směrem“

UVOLNĚNÍ POZEMKŮ: Zástupci Liberty Ostrava 
(dříve ArcelorMittal) informují radnici o možnostech pro-
deje některých stavebních parcel.  Foto: Petr Pavelka

Ekologická zátěž v zóně „Arceloru“
bude odstraněna, město sleduje vývoj  

nad tím, že užívaní drog 
není normální,“ doplnil ná-
městek primátora Marcel 
Sikora, který má na starosti 
protidrogovou prevenci.

Výstava je ke zhlédnutí 
v Národním domě v do-
poledních hodinách každý 
pátek až do poloviny listo-
padu. Město už i vyhlásilo 
návaznou soutěž, detaily 
naleznete na stránkách vě-
novaných školství.  (pp)

NOVÝ KATAFALK: Výměna byla nutná. Ve smuteč-
ních chvílích není prostor na nepříjemná překvapení 
a komplikace.  Foto: Petr Pavelka

Prostory smuteční obřadní síně byly
vylepšeny, včetně výměny katafalku



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
Interiér je skutečně vel-

kolepý, do dnešní doby se 
v původní podobě zachoval 
například barový stůl s ve-
stavěnou skříní se zrcadlem, 
prosklené vyřezávané skříň-
ky, ale také lustry a nástěnná 
světla dodávající vnitřnímu 
prostoru jedinečnou atmo-
sféru. Místo si stále zachová-
vá své „genius loci“.

Přesto se nový nájemce 
nehledal snadno. „Zkuše-
nosti z minulých let uká-
zaly, že některé handicapy, 
například problematické 
parkování v okolí nebo libo-
volné zasahování do interié-
ru bez souhlasu památkářů, 
jsou pro klasické komerční 
využití takřka nepřekona-
telným limitem. Kavárna 
Radhošť má svou historii 
a je noblesním místem, kam 
se dá zajít na kávu a něco 
sladkého. Oslovili jsme tedy 
s možností využití střední 
školu gastronomie, která 
sídlí „přes cestu“ a s městem 
dlouhodobě spolupracuje. 
Následovalo vyjednávání 
podmínek a nyní se kavárna 

Radhošť za účasti města stá-
vá výkladní skříní školy, kde 
studenti budou moci zdoko-
nalovat své schopnosti a pod 
vedením mistrů získají po-
třebnou praxi,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

„V kavárně bude sou-
středěna zejména praktická 
výuka číšníků, ale také cuk-
rářů. Ti budou v místní ku-
chyni připravovat chutné zá-
kusky podle poctivé tradiční 
receptury a norem. Používat 
při tom budou jen kvalitní 
suroviny, žádné náhražky. 
Cukrářské výrobky tedy 
budou plné chutí a vůní. Po-
dávat se zde bude také velice 
kvalitní káva a nealkoholic-
ké i alkoholické nápoje,“ při-
blížil provoz ředitel Lukáš 
Smutný s tím, že do budouc-
na by se v prostorách kavár-
ny mohli prezentovat i žáci 
dalších oborů a konat by se 
v ní tak mohly i výstavy, 
módní přehlídky a další do-
provodné akce v režii školy.  

„Vzdělávání bez praxe 
nemá smysl, v oborech, jako 
je gastronomie, to platí dvoj-
násob. Moravskoslezský 

kraj jako zřizovatel střed-
ních škol v regionu to ústy 
svých představitelů zdůraz-
ňuje neustále. O to víc mě 
proto těší dohoda mezi Sta-
tutárním městem Frýdek-
-Místek a místní střední ško-
lou gastronomie, oděvnictví 
a služeb o zapojení žáků 
do reálného provozu znovu-
otevřené kavárny Radhošť, 
která se stala pracovištěm 
krajské střední školy pro od-
borný výcvik žáků. Věřím, 
že spokojeni budou nejen 
studenti, ale hlavně i zákaz-
níci,“ řekl náměstek hejtma-
na Moravskoslezského kraje 
pro školství Stanislav Fol-
warczny.

Město má se střední ško-
lou uzavřenou smlouvu 
o výpůjčce, přičemž se bude 
z padesáti procent spolupo-
dílet i na úhradě nákladů 
na energie spotřebované při 
užívání těchto nebytových 
prostor. Radnice věří, že 
veškerá podpora se zúročí 
v podobě funkční stylové 
kavárny, kam rádi zavítají 
místní občané i návštěvníci 
města.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
Skatepark je určen pro 

jízdu na skateboardu, koleč-
kových bruslích, koloběžce 
a BMX kole s plastovými 
koncovkami na řídítkách 
a plastovými pegy. V pro-
vozu bude po celý rok – 
v březnu od 7 do 18 hodin, 
od dubna do konce října 
do 20 hodin, v listopadu 
do 18 hodin a od prosince 
do února od 8 do 16 hodin. 

KLÍČ PŘEDÁN: Primátora Michala Pobuckého těší, že 
skejtová komunita je připravena spustit školu pro ty nejmlad-
ší a v ježdění jim pomáhat.  Foto: Jana Matějíková

Otevření unikátního skateparku

Městská secesní kavárna Radhošť 
opět stylově vítá své hosty

Bohaté kulturní oslavy Sametové revoluce po 30 letech

VÁCLAVÁK: Praha byla vždy centrem dění, ale udá-
losti z listopadu 1989 si důstojně připomene i Frýdek-
-Místek.  Foto: Petr Pavelka

Letos v listopadu je tomu 
právě 30 let od událostí, 
které uzavřely kapitolu 
totalitního režimu v Čes-
koslovensku a nastartova-
ly cestu ke svobodnějšímu 
životu především pro další 
generace. Důležité oka-
mžiky Sametové revoluce 
přiblíží ve Frýdku-Místku 
třídenní celoměstská akce 
prostřednictvím divadel-
ních představení koncertů 
a dalších akcí, pořádaných 
KulturouFM.

„Tak jako nejstarší ge-
neraci, která zažila válečné 
útrapy, mrzí, s jakou samo-
zřejmostí bereme všich-
ni skutečnost, že žijeme 
v míru, tak po 30 letech 
od Sametové revoluce zase 
další věkové kategorie po-
dobně nahlíží na mladší ge-
nerace, které si užívají veš-
kerých výdobytků svobodné 
společnosti a neumí si dost 
dobře představit, co všechno 
z toho, co berou jako abso-
lutně běžnou součást života, 
bylo před listopadem 1989 
nemyslitelné. Proto poklá-
dám za velmi užitečné, že se 
nám prostřednictvím Kul-
turyFM podařilo dát dohro-

mady takto bohatý program 
oslav Sametové revoluce 
po 30 letech, který má am-
bice posloužit tolik potřebné 
osvětě a přispět k tomu, aby-
chom si vážili toho, v jaké 
zemi dnes žijeme,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký.

„Je fajn, že se nám po-
dařilo přes ministerstvo 
kultury získat finanční pro-
středky, které nám umožní 
věnovat se listopadovým 
událostem na vyšší kulturní 
úrovni. Určitě si připravený 
program najde své  publi-
kum,“ věří Pavel Machala, 
který má ve městě kulturu 
na starosti.

V rámci programu Kultu-
raFM připomene i širší his-
torické souvislosti, a to na-
příklad v rámci site-specific 
projektu ve veřejném prosto-
ru města nebo prostřednic-
tvím filmu o Janu Palachovi 
v rámci doprovodného pro-
gramu v Nové scéně Vlast. 
V rámci tří dnů představí 
dobu předrevoluční, revo-
luční a dojde i na oslavu 
přímo na náměstí Svobody. 
„Jsme rádi, že i po tolika 
letech, kdy kultura doznala 
značných proměn, se nám 

podařilo vytvořit příznačné 
programové schéma a mů-
žeme si tak připomenout 
tehdejší nezapomenutelnou 
atmosféru doby, ve které 
jsme žili a kterou je potřeba 
připomínat i dalším genera-
cím,“ říká ředitel Kultury-
FM Rostislav Hekera.

Havlova stopa 
v kontextu města

Město Frýdek-Místek 
bylo jedním z prvních míst, 
které navštívil Václav Havel 
po svém zvolení do čela teh-
dejší československé vlády.

Tvorbu Václava Havla si 
připomeneme prostřednic-
tvím Site-specific projektu 

V případě deště a mokrých 
překážek, sněhu a ledu bude 
uzavřen. V areálu bude platit 
návštěvní řád, který vychází 
z doporučení a zkušeností 
s provozováním obdobných 
sportovišť. 

„Skatepark je střežen 
kamerou s výkonným zoo- 
mem, která je napojena 
na kamerový systém městské 
policie. V budoucnu bychom 
v areálu chtěli instalovat dal-
ší kamery, které by přispě-
ly jednak k zajištění vyšší 
bezpečnosti návštěvníků 
skateparku, přeci jen je areál 
v odlehlé části města, ale také 
k zajištění ochrany vybavení 
skateparku před případnými 
vandaly. Chceme, aby skate-
park sloužil příznivcům ko-
lečkových sportů co nejdéle,“ 
doplnil primátor Pobucký.

„Věřím, že po všech 
peripetiích, které výstav-
bu skateparku provázely, 
od výběru místa, kdy jsme 

se potýkali s nevolí občanů 
bydlících v blízkosti navrho-
vaných ploch, až po výběr 
samotného zhotovitele stav-
by, protože o zakázku nebyl 
ze strany firem velký zájem, 
bude nový a moderní skate-
park dalším místem ve měs-
tě, které nabídne možnost 
aktivního sportovního 
vyžití. Navíc v jeho těsné 
blízkosti chceme vybudovat 
i pumptrack,“ připomenul 
náměstek primátora Pavel 
Machala s tím, že pokud vše 
půjde hladce, mohla by vý-
stavba pumptracku začít už 
ve druhé polovině příštího 
roku.

Skatepark vybudovala 
pražská společnost Mys-
tic constructions, která má 
s výstavbou skateparků 
dlouholeté zkušenosti. Ná-
klady činí 12 372 832 korun, 
což je o 307 tisíc méně, než 
byla předpokládaná cena dle 
projektové dokumentace.

Moc bezmocných, který 
pracuje s osobou a textem 
autora v kontextu místa či 

města. (Více o programu 
na webu města a Kultury-
FM)  (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek se pravidelně 
zapojuje do celosvětově 
pořádaných kampaní 
zaměřených na boj proti 
chudobě. Při této příle-
žitosti Slezská diakonie, 
pod záštitou náměstka 
primátora Marcela Si-
kory, realizovala pro-
jekt „Dny proti chudobě 
ve Frýdku-Místku“, který 
nabídl zajímavý program 
pro širokou veřejnost 
i pro osoby zasažené chu-
dobou. Dny proti chudo-
bě se letos uskutečnily 
ve dnech 14. až 16. října.

Program byl zahájen 
pondělní přednáškou pro 
studenty středních škol 
v Modrém salonku Měst-
ské knihovny Frýdek-Mís-
tek. Přednášky zajišťovali 
pracovníci střediska Slez-
ské diakonie BETHEL 
Frýdek-Místek, letos 
na téma: Život na ulici. Or-
ganizace ADRA připravila 
pro osoby v nouzi stříhání 
a holení zdarma. Ostříhat 
nebo oholit se přišlo v ten-
to den deset osob. Pondělí 
bylo zakončeno rozdává-
ním polévky a hygienic-
kých balíčků pro lidi bez 
domova. Této akce se zú-
častnilo více než 50 osob.

Úterní program začal 
další přednáškou pro stu-
denty střední školy v Mod-
rém salonku Městské 

knihovny Frýdek-Místek, 
dále pokračoval bohosluž-
bou v modlitebně CASD 
a byl ukončen Špacírem, 
který byl v letošním roce 
připravenou novinkou. 
Jednalo se o 8 km dlouhý 
pochod po Frýdku-Místku, 
jehož záměrem bylo nejen 
udělat něco dobrého pro 
zdraví, ale zároveň sezná-
mit účastníky Špacíru se 
sociálními službami, které 
na území města pomáhají 
lidem ohroženým chudo-
bou. Cesta začala u restau-
race Sokolík, pokračovala 
přes budovu Magistrátu 
města Frýdku-Místku, kde 
náměstek primátora Marcel 
Sikora připravil pro účast-
níky akce ve své kanceláři 
malé občerstvení a vedoucí 
odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová přiblížila 
činnost odboru. Dalšími 
navštívenými místy byl so-
ciální šatník ADRA, azy-
lový dům pro ženy a matky 
s dětmi SÁRA, domovy se 
zvláštním režimem Oáza 
pokoje a Domov Přístav, 
výdejna potravinové a ma-
teriální pomoci. Potěšu-
jící je, že letošní novinka 
v programu se setkala i se 
zájmem občanů, kteří se 
k pochodu rovněž přidali.

Ve středu byl pro klienty 
azylových domů připraven 
turnaj v šipkách BETHEL 
DARTS OPEN 2019 

Věděli jste, že krajta 
královská má příjemně 
hebkou kůži a s ježkem 
africkým se lze docela 
hezky pomazlit? Na čem 
si nejvíce pochutná aga-
ma vousatá a jak početný 
harém potřebuje gekon-
čík noční? Jak rychle 
běhá činčila a jak spí želva 
vroubená? Jaký parfém 
používá fretka? A proč si 
některé ženy namísto lodi-
ček raději pořídí leguána?

Toto a mnohé další 
jsme se společně s uživa-

GULÁŠ PRO CHUDÉ: Se servírováním pomáhal i ná-
městek primátora Marcel Sikora.  Foto: Petr Pavelka

Celosvětová kampaň proti chudobě i ve Frýdku-Místku

Podzimní odpoledne v Penzionu
pro seniory, aneb „mají hebkou srst“

teli penzionu pro seniory, 
domova pro seniory – 28. 
října dozvěděli od zapále-
né chovatelky a kolegyně 
– paní Denisy Ledvoňové.

Původně předpokládaná 
komorní atmosféra v naší 
kulturní místnosti se roz-
rostla na téměř tři desítky ná-
vštěvníků. Během povídání 
o životě těchto zvířat zazní-
valy také dotazy i osobní 
poznatky přítomných. Po-
čáteční nesmělost či obavy 
některých přítomných se 
rychle rozpustily a zvířátka 

šla z ruky do ruky, do klína 
a nebo i kolem krku.

Zavítali mezi nás i ko-
lemjdoucí obyvatelé areálu 
penzionu a další jiskru vnes-
ly děti v doprovodu tatínka. 
Sálem se neslo všeobecné 
chichotání i výskot, např., 
když činčila seskočila ze 
stolu ženám do klína, kraj-
ta vytvořila objemný límec 
kolem krku dobrovolnice 
a zamotala se jí do vlasů 
a nebo fretka v nestřeže-
ných okamžicích ochutná-
vala nápoje z hrníčků či pod 
stolem rozpustile cvakala 
zoubky do palců u nohou. 

Duch všeobecné pohody 
přiměl většinu přítomných 
i přes čas pro mnohé od-
počinkový k setrvání až 
do závěrečného společné-
ho rozloučení. Poděkování 
za úžasné odpoledne patří 
Denise Ledvoňové a jejím 
miláčkům, všem přítom-
ným včetně dobrovolníků 
i celému kolektivu pracov-
níků penzionu pro seniory, 
zajišťujícímu jeho provoz. 
 Barbora Soukalová, 
vedoucí domova pro seni-
ory a odlehčovací služby

a ukončení třídenního 
programu s večerním po-
sezením u ohně a opéká-
ním párků. Šipkový turnaj 
se konal již šestým rokem, 
přijelo si zahrát 80 hráčů 
z azylových domů z Olo-
mouce, Krnova, Karviné 
a Frýdku-Místku. Během 
celého dne navíc probíhala 
potravinová sbírka mezi 
zaměstnanci frýdecko-
-místeckého magistrátu, 
jejíž výtěžek byl předán 
klientkám střediska Sára, 
zejména matkám s dětmi. 
Celkem se vybralo 191 kg 
potravin.

Dny proti chudobě po-
řádala Slezská diakonie 
ve spolupráci se Statu-

tárním městem Frýdek-
-Místek a organizacemi 
ADRA, Armáda spásy 
ČR, Český červený kříž, 

Knihovna Frýdek-Místek.
 Jan Savický a Lucie 
 Drkošová, středisko 
 BETHEL Frýdek-Místek
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Ve vyrovnaném souboji 
7. kola Strabag Rail extra-
ligy to dlouho vypadalo 
na body pro frýdecko-mís-
tecký tým. Domácí tým 
Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek si v úvodu vypracoval 
tříbrankový náskok a dr-
žel si ho téměř do přestáv-
ky. Do šaten se šlo s násko-
kem dvou branek (13:11). 

Ve druhé půli se pak hos-
té dotáhli na rozdíl branky 
a do vedení šli poprvé ve 47. 
minutě (19:20). Pět minut 
před koncem sice domácí 
vyrovnali na 23:23, další 
dvě branky ale padly do sítě 
Frýdku-Místku a v samém 
závěru už domácí manko 
jen zkorigovali na koneč-
ných 24:25.

Pavel Hladík, trenér So-
kola Nového Veselí: „Jsme 
rádi, že jsme utkání dovedli 
k vítězství. Frýdek-Místek 
si určitě zasloužil remízu. 
Dneska hlavně bojoval 
v první polovině, kdy jsme 
prohráli asi deset až patnáct 
osobních soubojů, kdy oni 
měli výraznější nasazení 
než my. Ta druhá půlka už 
byla v naší režii, ale Frýdek 
i přes to enormní nasazení, 
které měl s tím, že opravdu 
bojoval jako jeden muž, se 
celý zápas držel a bylo to 
pro nás velmi těžké vítěz-
ství. Popřál bych Frýdku, 

aby takový nadšený vý-
kon předváděl pravidelně, 
a myslím si, že potom bude 
velmi nebezpečný a bude 
pravidelně doma sbírat 
body. Jsem rád, že i Mar-
tin Kocich se tady prosadil 
a poděkoval divákům, kteří 
vytvořili sportovní a přátel-
skou atmosféru.“

Lubomír Kavka, trenér 
Frýdku-Místku: „Předem 
bych chtěl pogratulovat No-
vému Veselí ke šťastnému 
vítězství. My se v současné 
době potýkáme s ohromnou 
marodkou a zraněním hrá-
čů. I hráči, kteří nastoupili, 
měli nějaká mírná zdravot-
ní omezení. Bohužel jsme 
zápas nedotáhli k vítězství 
nebo remíze, které by tomu-
to utkání slušelo. Bohužel 
takový je sport, někdo musí 
vyhrát, někdo prohrát a ne-
můžu nic jiného, než podě-
kovat hráčům, kteří i v tak-
to těžké situaci hráli srdcem 
a dali do toho všechno. 
Myslím si, že i diváci toto 
náležitě ocenili, i když se 
prohrálo. Bylo vidět, že náš 
tým, když se uzdraví, tak 
má na to, aby hrál s každým 
vyrovnané utkání. Momen-
tálně procházíme generační 
obměnou, což jsme věděli 
před sezónou. Zůstalo pou-
ze pár starších hráčů, navíc 
naše persona Vojtěch Pet-

Mimořádným výsled-
kem se může pochlubit 
Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek, když 
dva jeho členové repre-
zentovali Českou repub-
liku na závodech olym-
pijských nadějí v Polsku. 

Štěpán Surma v polské 
Spale do závodu vstoupil 
skvělým plaváním: 200 VZ 
02:02.22. V combi běhu se 
sice mírně zdržel na střelni-
ci, přesto s časem 08:51.43 
dosáhl skvělého celkového 
výsledku 905 bodů (osob-

ní rekord měl dosud 894 
bodů). To vše mu zajistilo 
neskutečné 5. místo. V sou-
těži družstev pak spolu s Fi-
lipem Jančíkem a Tobiášem 
Pařízkem vybojovali bron-
zovou medaili.

Anna Studenková skvě-
le plavala a z bazénu od-
cházela spokojená. Její čas 
na 200 VZ: 02:17.57 je jejím 
osobním maximem. Na at-
letickém ovále bojovala, 
ale na velký tlak především 
polských a maďarských 
závodnic to nestačilo. Ko-

nečné 11. místo je velmi 
lichotivé, a když k němu 
přidáme bronzovou medai-
li ze závodu družstev, pak 
není co dodat. Prostě skvě-
lá práce a naše gratulace.

Na programu závodu 
byly i mix štafety a osud 
přál tomu, že naše dvoji-
ce reprezentantů nastou-
pila spolu. Závod ukázal, 
jak silní jsme v plavání. 
Anička se Štěpánem byli 
po této disciplíně první!!! 
Pětiboj je ale hodně ošidný, 
a i když to bylo běžecky 
hodně povedené, na střel-
nici jsme ztratili zbyteč-
ně moc času. Konečné 9. 
místo je však skvělé v tak 
tvrdé konkurenci.

Aničko, Štěpáne, od-
vedli jste dokonalou práci 
v Závodě olympijských 
nadějí. My vám moc děku-
jeme za reprezentaci ČR, 
města a za to, co jste uděla-
li pro značku Lašský spor-
tovní klub Frýdek-Místek.

ZABLOKOVANÁ STŘELA: Veškerá snaha domácích nakonec nebyla nic platná – 
prohráli o gól.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři doma proti Veselí zůstali nakonec ti smutní
SKP F-M – TJ Sokol Nové Veselí 24:25 (13:11)

rovský nemůže hrát, což je 
citelné oslabení. Myslím si, 
že jsme na dobré cestě, a po-
kud se hráči uzdraví, tak 
se do konce základní části 
popereme o nějaké lepší 
umístění. Pořád si myslím, 
že máme na play-off.“

Sestava a branky SKP: 
Pyško, Fritz, Cáb – Rajnoha 
Lukáš, Rajnoha Jan 6, Kla-
ban 3/1, Gřešek 4/2, Unger 
2, Hardt 4, Strack 2, Žvak 1, 
Musálek, Skřehot, Pomichá-
lek, Ondrušík 2, Hustopec-
ký. Trenér Lubomír Kavka.

Závod olympijských nadějí v Polsku

I na šestý pokus hoke-
jisté před domácím pub-
likem brali body, v zápase 
se Zubrem Přerov se však 
poprvé neradovali z vítěz-
ství, i když k tomu měli 
dlouho velice blízko. Rysi 
vedli brankou Štěpána 
Novotného z první třeti-
ny a o náskok přišli až pět 
minut před koncem. V ná-
jezdové loterii pak byli 
šťastnější hosté. Už o den 
později ale doma prohrá-
li s Litoměřicemi, aby se 
před vlastním publikem 
vrátili na vítěznou vlnu 
s Porubou i Vsetínem.

„Jsem spokojený, co se 
týče předvedené hry. Dlou-
ho jsme to drželi na stavu 
1:0, škoda, že jsme nedali 
gól, abychom jim odskočili. 
Soupeř vyrovnal a prodlou-
žení tři na tři, to už je více 
méně na náhodu a penalty 
taky. Dnes nám to nevyšlo, 
předtím nám to třikrát vy-
šlo. Každý bod je dobrý, to 
jsem říkal i klukům v šatně. 

Dneska to mělo hlavu a patu, 
doufám, že na to navážeme 
a budeme zase bodovat,“ 
hodnotil zápas s Přerovem 
Vlastimil Wojnar. Podle něj 
o následné prohře s Litomě-
řicemi rozhodly nepromě-
něné přesilovky, se kterými 
má Frýdek-Místek problémy 
od začátku sezóny, a také in-
dividuální chyby.

Další zápas proti Porubě 
byl pro diváky v Polárce 
mnohem osvěžující. Na ta-
kový výkon se čekalo. Frý-
dek-Místek se proti silnému 
soupeři vzchopil a ukázal, 
že na to má. A nejen, že 
hrál krásný hokej, Porubě 
nadělil „bůra“ – 5:1. Podob-
ně pak dopadl i Vsetín – 
5:2. Další domácí vítězství 
se zrodilo před výbornou 
kulisou slušně zaplněné 
Polárky, na atmosféře se 
podílely kotle obou týmů. 
Po zápase ovšem byli spo-
kojenější domácí fandové, 
mohli si totiž vychutnávat 
triumf svého týmu.

GÓL V PÁDU: V tomto zápase s Přerovem byl Novot-
ný jediným střelcem, ale přesto to stačilo aspoň na bod. 
 Foto: Petr Pavelka

Hokejisté doma obvykle bodují
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kam za sportem a relaxací

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky 

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

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

16. 11. TJ Sokol F-M – TJ Ostrava

SKP Pepino F-M – extraliga házené
Neděle 10. 11. v 17 hodin
SKP F-M – Talent Plzeň
Neděle 24. 11. v 17 hodin

SKP F-M – HBC Ronal Jičín

Netradičně v sobotu 
dopoledne svedli fotbalis-
té MFK Frýdek-Místek 
bitvu o další třetiligové 
body. Do Stovek 19. října 
zavítal soupeř z Vyško-
va, který odehrál velice 
dobré utkání. Fotbal se 
však hraje na góly a ten 
dokázali vstřelit pouze 
Valcíři. Bojovné utkání 
nakonec rozhodla gólová 
situace z 37. minuty, kdy 
Literákova hlavička na-
šla volného Teplého, kte-
rý vstřelil svou sedmou 
branku v sezoně. 

Už při pohledu na prů-
běžnou tabulku byli Val-
cíři před utkáním jasnými 
favority. Jenže mezi oběma 
soupeři byl v té chvíli pou-
ze pětibodový rozdíl. „Kdo 
dnes sleduje fotbal, tak ví, 
že každá ta soutěž se svým 
způsobem vyrovnává, že 
ty rozdíly se smazávají. 
I proto je třetí liga nesmír-
ně vyrovnaná, každý může 
porazit každého,“ zdůraz-
nil frýdecko-místecký tre-
nér Martin Pulpit.

V úvodní čtvrthodině 
měl více ze hry náš soupeř 
a byli to právě Vyškovští, 
kteří si vypracovali první 
vážnější gólovou situaci. 
Nepříjemnou přízemní 

střelu stačil gólman Ciupa 
špičkou kopačky vyrazit. 
Až poté se více ke slo-
vu začali hlásit domácí 
fotbalisté. Ve 37. minutě 
předvedli Valcíři krásnou 
fotbalovou akci, na jejímž 
konci se mohli radovat 
z úvodní branky střetnutí. 
U postranní čáry uvolnil 
Varadi volného Hýbla, ten 
centrem na zadní tyč našel 
hlavu Literáka a od něj míč 
doputoval ke zcela volné-
mu Teplému. Náš kanonýr 
neměl problém poslat míč 
za záda hostujícího bran-
káře – 1:0! O dvě minuty 
později mohlo být ještě 
veseleji, ale po Varadiho 
centru mířil Teplý hlavou 
tentokráte mimo vyškov-
skou branku. 

Po změně stran už byla 
hra taková rozkouskova-
ná. Valcířům se nedařilo 
podržet více míč na svých 
kopačkách. Utkání ale 
nakonec dokázali dotáh-
nout do vítězného konce 
a v průběžné tabulce i na-
dále drželi pátou příčku.

Martin Pulpit (trenér): 
„Ukázalo se, že jak Teplý, 
tak i Literák nám v mi-
nulých zápasech chyběli. 
Dnes jsme neměli vůbec 
dobrý vstup do zápasu, 

RUKA!: Podle rozhodčího ne.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté brali ve Stovkách hubenou, ale cennou výhru
MFK F-M – MFK Vyškov 1:0

kdy jsme prospali prvních 
patnáct minut. Soupeř nás 
přehrával, byl agresivnější 
a dobře nás napadal. Pak 
se nám naštěstí rozběhala 
záloha a dostávali jsme se 
více do křídelních prostor, 
odkud jsme se centry 
snažili dostávat do šancí. 
Musím ale vyzdvihnout 
dobrou hru soupeře, musí-
me zkrátka počítat s tím, že 
se na nás družstva budou 
pečlivě připravovat. I proto 
si tří bodů cením.“

Volejbalisté Black Vol-
ley Beskydy, hrající no-
váčkovskou extraligovou 
sezónu ve Frýdku-Míst-
ku, poznávají, jak je v ní 
těžké bodovat i získat 
každý set. Po nadějném 
vstupu do soutěže, kdy 
přehráli Brno a v tie-
-breaku podlehli Klad-
nu, prohráli 3:0 v Li-
berci i s Karlovarskem, 
s Českými Budějovicemi 
uhráli alespoň set.

Poslední dva domácí 
zápasy ukázaly, jak moc 
a současně málo frýdecko-
-místeckému celku v této 
fázi soutěže chybí. S Kar-
lovarskem prohráli po těs-
ných koncovkách 23:25 | 
24:26 | 20:25. Podobně „pro-
jeli“ první dva sety i s mis-
trovskými Budějovicemi 
– dvakrát 22:25, přičemž 
v druhém setu měli v kon-
covce pět bodů k dobru, ale 
ani to nestačilo. To, že Bes-
kydy vyhrály následný set 
25:18, ale svědčí o dobrém 

EXTRALIGA: Bodovat v této soutěži je extratěžké. 
 Foto: Petr Pavelka

Beskydy poznávají sílu extraligy

duchu uvnitř týmu, který 
ani po několika těsně pro-
hraných koncovkách psy-
chicky „neodešel“, ale stále 
bojoval, byť favorizovaní 
hosté následnou sadu vy-
hráli 19:25. „Jako bychom 
byli uspokojeni vývojem 
třetího setu. Soupeř nám 
výrazně odskočil už na za-
čátku a my už jsme ztrátu 
nedokázali dohnat,“ řekl 
hlavní trenér Black Volley 
Beskydy Přemysl Kubala. 

Karlovarsko a Budějo-
vice se ovšem v dosavadní 
tabulce vyhřívají na dvou 
nejvyšších příčkách, tak-
že až další zápasy napoví, 
kam vlastně Beskydy patří. 
„Tým roste zápas od zápa-
su, sehráváme se s těžkými 
soupeři. Věřím, že s papí-
rově slabšími týmy tyhle 
zkušenosti zužitkujeme,“ 
doufá ikona frýdecko-mís-
teckého volejbalu Přemysl 
Kubala.  (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a. s., zajišťující 
svoz komunálního odpa-
du na území statutárního 
města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v listopa-
du 2019, a to formou při-
stavení velkoobjemových 
kontejnerů.
V listopadu 2019 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozo-
vých místech, jak je uvede-
no v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být od-
kládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

4. 11.
Frýdek – Panské Nové Dvo-

ry 2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek – ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803, ul. Malé ná-
městí (u domu č.p. 103)

5. 11.
Frýdek – ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek – ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

6. 11.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek – ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Jiří-
ho Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“), ul. Slezská 2898 
(na parkovišti), ul. Černá 
cesta 2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové 
stanoviště VP), ul. Tolstého 
110 (u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

7. 11.
Frýdek – ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302 

11. 11.

Místek – ul. Březinova 
789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), ul. 
Zdeňka Štěpánka 154 (za re-
staurantem), ul. Bezručova 
232 (u betonových zábran), 
ul. K Olešné 1332

12. 11.
Místek – ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-
viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků), ul. M. 
Majerové 1916–1917
Zelinkovice – ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice – ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transformáto-
ru), ul. Františka Prokopa 
110 (u pošty), ul. Staříčská 
78 (u pana Martínka), ul. 
Vodičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky – ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice – ul. Roven-
ská 5 (u lípy u odb. k jach-
ting Palkovice)

13. 11.

Frýdek – ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek – ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

14. 11.
Lískovec – ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice – 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek – ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 (bý-
valá prodejna)
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)
Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE 
OBJEMNÝ ODPAD (např. 
skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný 
odpad (např. mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, 

televizory, monitory, počí-
tače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpa-
dy můžete zdarma odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Pan-
ské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s., ul. Jana Čapka – síd-
liště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, ul. 
Collo-louky – vedle super-
marketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).
Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a. s., tel.: 
558 440 066.

Termín konání: 9. 11. 
Lysůvky

K. Ú. MÍSTEK. ul. Pod 
Štandlem (u býv. autobaza-
ru) 7.30–8.00
U ZAHRADNICTVÍ 
„BAJTEK“ 8.10–8.40
U HŘIŠTĚ 8.45–9.15

Zelinkovice
U OBCHODU – AUTO 
TRUCK 9.25–9.55

Chlebovice
U PANA MARTÍNKA 
10.05–10.35
„ZA OBCHODEM COOP“ 
10.40–11.10
U TRANSFORMÁTORU 

11.15–11.45
DŮM VČELAŘŮ 11.50–
12.20

Zelinkovice
AUTO HONDA – naproti 
na prostranství u bytovek 
13.00–13.30
ROVENSKÁ (u lípy) 13.35–
–14.05
V obcích Lysůvky, Zelin-
kovice, Chlebovice bude 
prováděn zároveň se sběrem 
nebezpečného odpadu i sběr 
velkoobjemového odpadu.

Termín konání: 16. 11.
Skalice

U KOSTELA 7.30–8.00

U KULTURNÍHO DOMU 
8.05–8.35
KAMENEC ROZCESTÍ 
8.40–9.10
KAMENEC U LÁVKY 
NA DOBROU 9.15–9.45

Lískovec
U HŘIŠTĚ 10.00–10.30
U KULTURNÍHO DOMU 
10.35–11.05
TOČNA HÁJEK 11.10– 
–11.40
V obcích Skalice, Lískovec 
bude prováděn zároveň se 
sběrem nebezpečného odpa-
du i sběr velkoobjemového 
odpadu. 

NEBEZPEČNÉ 
ODPADY

Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků 
a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nepotřebné léky.

ROZBITÉ 
ČI ROZEBRANÉ

Televizory, monitory, obra-
zovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky.

VELKOOBJEMOVÉ 
ODPADY

Skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace.
ZPĚTNÝ ODBĚR 

ELEKTROZAŘÍZENÍ
POUZE KOMPLETNÍ – 
NEROZEBRANÉ!!!: led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlné trouby, 
fritovací hrnce, varné kon-
vice, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.
 Frýdecká skládka, a.s., 
 Panské Nové Dvory 3559, 
 738 01 Frýdek-Místek

Listopadový harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě – listopad
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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. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 18/1) – Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, 
I. NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku 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 pozem-
ku 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 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba je součástí 
pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 
m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 
m2, I. NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 26,63 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m2, I. PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 m2, 
I. PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 m2, 
I. PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m2, 
I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku 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 součástí 
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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká 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) – bý-
valý sklad PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká 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 19,97 
m2, V. NP, místnost 304 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 
m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
schůzi konané dne 24. 9. 
2019 podmínky „Progra-
mu na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazují-
cích na sociální služby pro 
rok 2020“ (dále jen „Pro-
gram“).

Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
a rozvoj aktivit, které dopl-
ňují oblast sociální politiky 
na území města Frýdku-
-Místku. Cílem Programu 
je zkvalitňování života 
a začleňování do společ-
nosti osob se zdravotním 
postižením a ostatních 
osob sociálně znevýhod-
něných.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 1. 11. do 15. 11. 
2019 včetně.

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

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulářů 
a podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek. 

.cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je:
Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 
778 492 351
e-mail: machova.magda@- 
@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2020“ 
v jednom podepsaném 
originále. 

Dodá jej s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město 
Frýdek-Místek
Magistrát města 
Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené:
a) plným názvem či 

jménem (názvem) žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat – 
žádost o dotaci na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby“

Vyhlášení Programu na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit navazujících 

na sociální služby pro rok 2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 10, ul. Radniční, o výmě-
ře 55,62 m2 (prodejna), 6,23 m2 (prodejna), 

10,22 m2 (prodejna), 9,28 m2 (prodejna), 1,99 
m2 (WC), k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.  
Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 

výměra i se sociálním zařízením činí 83,34 m².
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-

jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Ne-
otvírat – pronájem nebytových prostor Radniční 10“ 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor sprá-
vy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 27. 
11. 2019 do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 26. 
11. 2019). Doporučená cena nájemného pro tyto pro-
story činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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Primátora Michala 
Pobuckého čas od času 
navštíví školní výpra-
va a vždycky je nakonec 
největší atrakcí, když se 
někdo odváží sednout si 
na „jeho židli“ a v po-
hodlném křesle si užívá 
představu, že rozhoduje 
o dalším chodu města. To 
je však chvíle, kdy primá-
tor vždycky vysvětluje, že 
křeslo je poměrně vratké 
a že zdaleka o jednotlivých 
krocích radnice nemůže 
rozhodnout jen on sám.

Tentokrát se v pracovně 
primátora uvelebili žáci 9. 
A třídy ZŠ Československé 
armády 570, kteří samozřej-
mě byli s to poznat, že se 
na zdi na ně kouká prezident 
Masaryk, ale staré slezanské 
budovy už jim zase tolik ne-
říkaly. Ani oni nebyli příliš 
sdílní při výzvě, co by pro 

jejich věkovou kategorii 
mohlo město ještě udělat, 
ale to si lze překládat i v tom 
smyslu, že mládeži ve měs-
tě nic moc nechybí. „Za pár 
dní vám konečně otevřeme 
i skatepark,“ navnadil je 
primátor, i když nemohl pře-
slechnout ani nesmělý po-
žadavek na „zrušení škol“, 
který u puberťáků nemůže 
chybět. Na druhou stranu 
po pózování v mediální 
místnosti a návštěvě zaseda-
cích síní se někteří i nechali 
slyšet, že musí pokračovat 
ve vzdělávání, aby třeba jed-
nou mohli zastávat funkce 
městských zastupitelů.

„Dětem se akce líbila 
a myslím, že byla i pří-
nosná. Odnesly si spoustu 
zážitků. Praxe je vždy více 
než teorie,“ zhodnotila ná-
vštěvu u primátora Hana 
Přidalová.  (pp)

Žáci 4. tříd prožili tý-
den v „pravěku“. V ději-
nách jsme probírali dobu 
kamennou, bronzovou 
a železnou. Připravili 
jsme si formou referá-
tů zajímavosti, přinesli 
do školy zajímavé ency-
klopedie, vyrobili jsme si 
pravěké zbraně a někteří 
dokonce přišli v převle-
ku pravěkého člověka. 
Slovo pravěk se objevo-
valo ve všech předmě-
tech.

Třída se rozdělila na pět 
tlup, každá z nich si vy-
myslela svůj název a kaž-
dý člen tlupy si dal jméno. 
Tlupy plnily úkoly, které 
dostaly od vyučujících, 
a za správnost a snahu byly 
děti odměněny pazourky. 

Například hledaly cestu 
mamuta z bludiště, měly 
najít rozdíly v pravěkých 
obrázcích, počítaly, kolik 
mohl pračlověk vyrobit 
náhrdelníků ze zvířecích 
kostí. V čítance jsme čet-
li o době ledové, ukázky 
z knihy E. Štorcha – Lovci 
mamutů. Ve výtvarné vý-
chově jsme malovali pra-
věké lidi, mamuty a vy-
tvářeli znaky na jeskyni. 
Naučili jsme se i písničku 
o pravěkém lidu. Ve sku-
pinách jsme se zkoušeli 
dorozumívat jako pravěcí 
lidé, varovat před nebez-
pečím. Završením našeho 
„pravěkého týdne“ bylo 
sledování filmu – Osada 
havranů a rozdělení od-
měn za získané pazourky. 

O tom, že vodník není 
jen v pohádkách, se moh-
ly přesvědčit v pátek 11. 
října všechny děti z MŠ 
Lískovecká a jejich blízcí 
na rybníce „Stovky“, kde 
v několika soutěžích plnily 
nelehké úkoly ve společ-
nosti krásných rusalek. 

Až po splnění všech 
úkolů a získání sladké od-
měny s netrpělivostí čekaly 
na to, zda se vodník na ryb-
níce vůbec zjeví... a kouzlo 
se podařilo! Vodník se sice 
nevynořil z vody, ale jeli-
kož prý kontroloval břehy 
rybníka, tak připlul na své 
loďce až k dětem. Všichni 
si Vodnické odpoledne ná-
ramně užili a děti se mo-
hou již nyní těšit na další 
pohádkový zážitek, tento-
krát s Mikulášem, čertem 
a andělem.

U PRIMÁTORA: Pár deváťáků si vyzkoušelo i jeho židli.  Foto: Petr Pavelka

Deváťáci z 8. ZŠ navštívili na radnici primátora Pobuckého

Projekt pravěk na „Čtyřce“

Základní škola v Lís-
kovci je Ekoškola a v bu-
doucnu máme zájem, aby 
i naše školka se stala Eko-
školičkou. Děti z mateřské 
školky k nám do školy 
chodí na oslavu Dne Země, 
dozvídají se zajímavosti 
o ekologii a s paními uči-
telkami z mateřské školky 
si pak o všem povídají.

Letos se žáci deváté třídy 
z lískovecké školy přihlásili 
do projektu „72 hod. aneb 
Pomáhám, protože chci“. Při-
pravili si pro své malé kama-
rády úkoly na téma Význam 
stromů. Nejdříve předškoláci 
a pak i mladší děti s rodiči 
(po vyspinkání) mohli hle-
dat rozdíly na obrázku lesa, 
hmatem poznávat, co nepatří 

Děti z mateřské školky v projektu 72 hod.

do lesa, rozpoznávat různé 
druhy stromů, prohrabávat 
hlínu a odebírat z ní části, 
které tam nepatří, malovat, 
chytat, skákat… Při každém 
úkolu si s nimi kluci a děvča-
ta povídali o významu stro-
mů či lesa.

Ve školce jsme zasadili 
i dvě jabloně. Věříme, že 
si časem z jablíček společ-

ně upečeme závin. Více se 
můžete dočíst na naší škol-
ní webové adrese: https://
info.skola.liskovec.cz/, když 
kliknete na symboly Eko-
školy.

Držíme se hesla: Nikdy 
není brzo ani pozdě se přidat 
– buďte šetrní k přírodě.
 Koordinátor EVVO 
 Petr Jaroš

Děti z MŠ Lískovecká mají za své
kamarády vodníka a osm rusalek!

Velké díky patří předse-
dovi MS ČRS panu Josefu 
Klepáčovi za obětavou po-

moc a spolupráci během 
zábavného odpoledne. 
 Kolektiv MŠ Lískovecká



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou 
vyhlašuje tímto 

 
 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROTIDROGOVÝ PLAKÁT 
„SPRÁVNÝM SMĚREM”.

Námět plakátu musí vystihovat zadání, to znamená: 
   jednoznačně zaměřen proti drogám
   jedná se o práci jednotlivce 
   lze využít jakoukoliv techniku a nápad (koláž, kresbu, malbu, vlastní výrobek a pod.) 

Doba vyhlášení:    18. 10. 2019
Uzávěrka došlých grafických děl:  1. 2. 2020 
Datum vyhlášení výsledků:    duben 2020     

Technické parametry výstupu (plakátu): 
   formát  60 x 80 cm na výšku
         tiskové PDF
         rozlišení 300 DPI 

Podmínky dodání a registrace: 
   dílo odevzdejte prosím na nosiči CD, 
   které musí být označeno: 
   - jméno, příjmení, 
   - přesná zpáteční adresa, 
   - e-mail a telefon

Adresa doručení:     
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociální prevence
Radniční 1149
738 01 Frýdek-Místek

 Hlavní kritéria hodnocení:
   fantazie
   originalita tématu
   náročnost zpracování zvoleného tématu 
   v grafické technice 

Návrhy plakátů bude hodnotit odborná porota.  

Hlavní myšlenkou soutěže je vyjádřit svůj životní postoj ke stále trvajícímu problému drog.
                                                    

Propozice soutěže:

Letos proběhl již 24. roč-
ník pěvecké soutěže, ten-
tokrát pod názvem Talent 
2019. Základních kol se zú-
častnilo více než tisíc mla-
dých zpěváčků v kategorii 
do 15 let z celého okresu. 
Z nich se dostalo do semi-
finále 48 talentovaných dětí 
a mezi nimi byla i Emma 
Kurečková, žákyně 5. roč-
níku naší chlebovické školy. 

V semifinále, které 
proběhlo ve čtvrtek 3. říj-
na v Kině Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku, podala 
za podpory svých fanoušků 

z řad spolužáků a učitelek 
skvělý výkon a postoupila 
mezi 15 nejlepších do finá-
lového kola soutěže Talent 
2019. To se konalo v neděli 6. 
října rovněž v Kině P. Bez-
ruče. Konkurence byla 
opravdu veliká a všechny 
soutěžící poskytly divákům 
úžasné zážitky. Naše Emma 
okouzlila porotu i přítom-
né v sále svým přirozeným 
vystupováním a s písní „Ba-
bičko, nauč mě charleston“ 
získala nádherné druhé mís-
to. Moc jí k tomuto umístění 
gratulujeme.

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.

AKCE
9. 11.

ZA DENÍKEM 
JANA TLESKAČE

Opět po roce se vám na-
skytne možnost si zahrát 
hru v ulicích města Frýd-
ku-Místku na motivy 
knížky Jaroslava Foglara 
Dobrodružství v temných 
uličkách. Vám všem, kteří 
dorazíte, se naskytne šan-
ce vidět a možná i chytit 
tajemného Široka a vzít 
mu hlavolam ježka v kleci. 
Vyzkoušíte si roli Vontů, 
kteří spolu soupeří o vlá-
du ve Stínadlech či Dru-
hostraníků, kteří se snaží 
ve Stínadlech najít deník 

Jana Tleskače či první 
Vontskou kroniku…
Věk: 7–60 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 13.30–19.30 
hodin | Prezence: 13.30– 
–14.30 hodin 
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

7. 11.
VÝROBA 

PŘÍRODNÍCH MÝDEL 
PRO DOSPĚLÉ

V příjemné atmosféře 
provoněné kávou a dob-
rým čajem si společně 
vyrobíme přírodní mýdla 
různých druhů a barev. 
Nebude chybět relaxační 
hudba, pohodové prostře-
dí a přátelská společnost. 
Nechejte se unést nevšed-
ními prožitky.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč 

FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00–19.00 
hodin 
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

16. 11.
KRAJSKÝ PŘEBOR 
DESKOVÝCH HER

Přijďte v sobotu odpo-
ledne k nám do SVČ Klíč 
a pokuste se uspět na tur-
naji v deskových hrách. 
Hrát budeme Rummikub, 
3iQ, Ubongo a Railroad. 
Můžete postoupit na Mis-
trovství ČR do Prahy.
Věk: 6–60 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 14.00–17.00 
hodin | Prezence: 14.00– 
–14.30 hodin 
Cena: 40 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-

cepce@klicfm.cz
16. 11.

NERFLIGA DVOJIC
Další ze série turnajů 
dvoučlenných týmů, které 
se mezi sebou utkají v sou-
bojích s pistolemi na pěno-
vé náboje Nerf ve hře zva-
né Nerfliga. Bude se hrát 
turnajovým způsobem dle 
počtu přihlášených druž-
stev. Každý zúčastněný 
získá body za své umís-
tění do celoroční tabul-
ky. Ty bude moci účastí 
na dalších turnajích na-
vyšovat. Na závěrečném 
turnaji v květnu 2020 bu-
dou vyhlášeni a odměněni 
nejúspěšnější hráči Nerfli-
gy! Přihlašujte se pouze 
ve dvojicích. Při přihlašo-
vání uveďte do poznámky 
jméno spoluhráče.
Věk: 9–15 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 13.00–17.00 
hodin 

Cena: 50 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

18. 11.
MALOVÁNÍ 

NA PORCELÁN
Pondělní podzimní pod-
večer bude věnován por-
celánu. Speciálními fixy 
si vyzkoušíte originální 
zdobení porcelánové sady. 
Šálek a konvičku můžete 
vyzdobit dle vlastní fanta-
zie nebo využít připravené 
vzory, inspirativní ukázky 
i rady lektorky.
Věk: 15–60 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00–18.00 
hodin 
Cena: 300 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
(Pokračování v příštím čísle)

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na listopad

V chlebovické škole 
se rodí nový talent
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Stáhni a zemřeš 
USA | horor | 15+ | titulky | 90 min. 
| 130 Kč

PÁ 15. 11. v 9.30
Za kamarády z televize 8 

ČR | pásmo pohádek | přístupný | 
česky | 64 min. | 30 Kč

SO 16. 11. v 15.00
Lví král

USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 118 min. | 80 / 60 Kč

PO 18. 11. v 19.00
Dálava 

ČR | dokumentární | 12+ | titulky | 
76 min. | 120 / 100 Kč

VÝSTAVY:
Michaela Eich – Asie

Fotograf s „toulavýma botama“ nás 
provede cestou z Nepálu přes Čínu 
až do Jihovýchodní Asie.

SPECIÁL
Pá–Ne 15.–17. 11.

Oslavy Sametové revoluce 
po 30 letech

Náměstí Svobody, Národní dům 
Frýdek-Místek, Nová scéna Vlast, 
veřejný prostor – divadelní předsta-
vení, beseda, site-specific projekt 
a v sobotu koncerty na náměstí.

www.knihovnafm.cz
4.–8. 11. 

Festival čtení
http://festivalcteni.knihovnafm.cz/

4. 11. v 9.00 – 10.30, Frýdek
Klub pro rodiče s malými dětmi 

5. 11. v 18.00, Místek
Ivo Petr – Kanada

Cestovatelská přednáška.
6. 11. v 17.30, Frýdek

Ajurvéga a jóga v domácí praxi 
2. díl cyklu (Regina Kusová)

7. 11., Frýdek
Beseda se spisovatelkou 

Lenkou Rožnovskou
7. 11. v 16.30, Místek
Přednáška o umění 

– Marek Zágora
Mistr Vyšebrodského oltáře.

7. 11. v 18.00, Frýdek
Autorské čtení Melanie Novákové 
s hudebním doprovodem Jaromí-

ra Dobiáše.
12. 11. v 17.30, Místek

Cyklus Křídla 
– Přemisťovati se… 

Vladimír Preclík – přednáší Olga 
Szymanská (ve spolupráci se z. o. 

Aktivní senioři F-M).
14. 11. v 16.30, Místek
Přednáška o umění 
Gabriela Pelikánová 

– Otakar Kubín.
Akce:

Vyhlášení hry pro dětské čtenáře 
Lovci perel
Výstava: 

Zdeněk Piner – obrazy (Frýdek)

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

SPECIÁLNÍ PROJEKCE:
Ne 17. 11. v 17.00

Jan Palach
Životopisné dílo Jana Palacha doku-
mentuje posledních pár měsíců jeho 
života a rozhodnutí studenta k de-
monstrativnímu činu. Jan Palach ni-
komu z blízkých o svém rozhodnutí 
dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že 
by byl něčeho takového schopen. 
Ve filmu prochází vztahem se svou 
přítelkyní Helenkou, bouřlivým ko-
lejním životem roku 1968, soužitím 
s mámou doma ve Všetatech, zažije 
studentské brigády v Kazachstánu 
a Francii, chodí do školy, pozoruje 
a mlčí. Projekce se uskuteční v rám-
ci doprovodného programu oslav 
Sametové revoluce po 30 letech.

DIVADLO
Pá 8. 11. v 19.00
V hodině rysa 

V.I.P. Art Company
/ př. sk. Silné příběhy

Příběh bláznivého chlapce, který 
je kvůli tomu, že zabil dva nevinné 
lidi a není mu cizí ani sebevražda, 
hospitalizován v ústavu. A to jako 
experiment vedoucí zdejšího pra-
covního týmu Lisbeth. Mimořád-
ně niterná a intenzivní inscenace, 
která dokáže divákům předat silný 
divadelní zážitek. Výtečný herec-
ký projev D. Krejčíka a strhující Z. 
Bydžovská.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 10. 11. v 15.00

Nosáčkovo dobrodružství 
/ Hravé divadlo Brno

Hlavní postavou příběhu je malý 
panáček, kterého si truhlář vyře-
že ze dřeva. K velkému mistrovu 
nadšení panáček ožije, ovšem ne-
působí svému tátovi jenom radost 
– tak jako jiné děti má i on spoustu 
chyb a jedná podle své vlastní úva-
hy, avšak bez zkušenosti s následky 
svých činů. A tak se často dostává 
do nepříjemných situací a prožívá 
různá zklamání, až nakonec pocho-
pí, že nelze vždy jednat tak, jak jej 
právě napadne, a že poslouchat ta-
tínkovy rady se vyplácí.

Ne 17. 11. v 15.00
O Honzovi

/ Divadlo SemTamFór
Interaktivní představení o Honzovi 
se zapojením dětské fantazie. Tomu 
nejlínějšímu mládenci široko daleko 
předpověděla sudička, že to bude 
právě on, kdo zabije draka a dosta-
ne princeznu. S Honzou to však ani 
nehne. Leží na peci, a jestli jej má 
štěstí potkat, tak ať přijde za ním. 
Představení je protknuto interaktiv-
ní komunikací s dětským publikem, 
které pomáhá pohádku vypravovat. 
Jak je v pohádkách SemTamFóru 
zvykem, pracuje se se znakovou 
scénou a vyprávění dotváříme dět-
skou fantazií.

KINO
PO 4. 11. v 17.00

Sněžný kluk 
USA | animovaný | přístupný | da-

bing | 85 min. | 140 / 120 Kč
PO 4. 11. v 19.00

Dobrá smrt 
SR / ČR / AUT / FR | životopisný | 
15+ | titulky | 93 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 5. 11. v 17.00
Stáhni a zemřeš 

USA | horor | 15+ | titulky | 90 min. 
| 130 Kč

ÚT 5. 11. v 19.00
Parazit 

ROK | komedie | 15+ | titulky | 132 
min. | 130 / 110 Kč

ST 6. 11. v 10.00
Hodinářův učeň 

ČR / SR | pohádka | přístupný | čes-
ky | 102 min. | 60 Kč 

ST 6. 11. v 17.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

ST 6. 11. v 19.00
Terminátor: Temný osud 

USA | sci-fi | 15+ | titulky | 128 min. 
| 140 Kč

PÁ 8. 11. v 14.00
Slunovrat 

USA | horor | 15+ | titulky | 140 min. 
| 80 Kč

SO 9. 11. v 15.00
V oblacích 

GER | animovaný | přístupný | da-
bing | 88 min. | 80 / 60 Kč

SO 9. 11. v 17.00
Bitva u Midway 

USA / CHN | historický | 12+ | titul-
ky | 138 min. | 140 Kč

SO 9. 11. v 19.30
Ženská na vrcholu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
105 min. | 140 Kč

NE 10. 11. v 10.00 
Ženská na vrcholu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
105 min. | 140 Kč

NE 10. 11. v 17.00
Fany a pes 

GER / ČR / BE | animovaný | pří-
stupný | dabing | 90 min. | 130 / 
110 Kč

NE 10. 11. v 19.00
Bitva u Midway 

USA / CHN | historický | 12+ | titul-
ky | 138 min. | 140 Kč

PO 11. 11. v 17.00
Abstinent 

ČR | drama | 12+ | česky | 78 min. 
| 130 Kč

PO 11. 11. v 19.00
Mladý Ahmed 

BE / FR | drama | 12+ | titulky | 84 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 12. 11. v 17.00
Hra 

ČR / RCH / FR / ROK | drama | 15+ 
| česky | 93 min. | 130 Kč

ÚT 12. 11. v 19.00
U zlaté rukavice 

GER | drama | 15+ | titulky | 110 
min. | 130 / 110 Kč

ST 13. 11. v 17.00
Ženská na vrcholu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
105 min. | 140 Kč

ST 13. 11. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 7. 11. v 19.00, Národní dům

Karel Plíhal
/ mimo předplatné

Ojedinělý hudebník textař a poeta 
se po koncertní pauze způsobené 
zdravotními potížemi s rukou vrací 
na koncertní pódia. Jednočlennou 
kapelu Karla Plíhala posílil skvělý 
kytarista Petr Fiala, kterého Karel 
potkal na hudební škole v Hradci 
Králové. 

Ne 10. 11. v 18.00, 
kostel Všech svatých
Ensemble Frizzante

/ př. sk. Chrámové koncerty
V rámci programu Evropská vokál-
ní hudba uslyšíte anglické renesanč-
ní madrigaly věhlasných autorů: 
krásné vokální skladby lichtenštejn-
ského autora Josefa Gabriela Rhe-
inbergera, moderní francouzskou 
duchovní hudbu, zřídka uváděný 
cyklus šesti písní od Paula Hinde-
mitha a nakonec příjemné šansony 
od Josepha Kosmy.

Po 18. 11. v 19.00, Národní dům
Dopisy Olze

/ př. sk. Kruh přátel hudby
Projekt Dopisy Olze vznikl za úče-
lem uctění 30. výročí Sametové re-
voluce. V rámci tohoto jedinečného 
programu zazní hudba světových 
i českých autorů, která bude proklá-
dána čtenou korespondencí Václava 
Havla v podání české herečky Valé-
rie Zawadské.
Účinkují: Eva Garajová – mezzo-
soprán, Zbyňka Šolcová – harfa.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 14. 11. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Martinem Černým

Jaké jsou podmínky obyvatel v Eti-
opii, malajské či amazonské džun-
gli, jak misionáři přispěli jazyko-
vědě, jaké jsou šance ohrožených 
jazyků a jak si idealizujeme přírodní 
národy, bude vyprávět etnolingvista 
Miroslav Černý. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Matěj Boček – Malba

Matěj Boček je absolventem ba-
kalářského studia ateliéru kresby 
u Josefa Daňka na Ostravské uni-
verzitě. Ve svých malbách se věnuje 
různým humorným námětům a si-
tuacím. Snaží se o zpracování váž-
ných témat s jistou dávkou nadsáz-
ky a ironie. Matějovy obrazy jsou 
tvořeny abstraktními strukturami 
a jednoduchými tvary figur či zví-
řat, které často kontrastují s dějem 
v pozadí.

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

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

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
pondělí 11. 11. v 11.00, 

frýdecký hřbitov
101. výročí 

Dne válečných veteránů

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Listopad 1989 
Listopadové události roku 1989 tak, 
jak se odehrávaly v našem regionu. 
Vernisáž ve čtvrtek 7. listopadu v 17 
hodin ve Frýdeckém zámku. Výsta-
va potrvá do 19. ledna 2020.

Vánoční pozdravy
Od přelomu 19. a 20. století si lidé 
zvláště v čase Vánoc posílali po-
hlednice s přáním zdraví, radosti 
a příjemných chvil. Vánoční a no-
voroční pohlednice byla, a jistě 
i dnes je, pomyslným spojením lidí, 
kteří jsou si blízcí. Muzeum Bes-
kyd v nedávné době získalo téměř 
200 ks takových pohlednic, adre-
sovaných jedné z frýdeckých rodin 
v období 2. světové války. Vernisáž 
ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin 
ve Frýdeckém zámku. Výstava po-
trvá do 12. ledna.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 14. listopadu v 16.30, 

Zelený dům 
Drobné památky a výtvarné ob-
jekty na území Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku je několik desí-
tek historických plastik, drobných 
i monumentálních výtvarných ob-
jektů, řada dalších se nedochovala 
v původním stavu nebo zanikla. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Více informací o zábavné hře pro 
celou rodinu na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

PORADNA:
Mykologická poradna

S houbami vám až do 11. listopadu 
poradí Jiří Lederer. Poradna otevře-
na každé pondělí od 9.00 do 12.00 

a od 13.00 do 16.00 hodin v Lango-
vě domě (Hluboká 66).

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

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

Úterý 5. listopadu od 18 hodin
ŽELARY / JOZOVA HANULE

Scénické čtení z díla 
Květy Legátové.

Vystoupí: Radana Šatánková 
a Renata Tomková.
Na housle zahraje: 

Ladislav Kokeš / LAM TRIO.

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
V sobotu 9. 11. vás zveme na další 
krásnou jógovou akci. Představí se 
lektoři ve dvou sálech jak od nás, 
tak například z Prahy či Olomouce 
a Ostravy.
9.00–10.10 Kačka – Jóga pro pokro-
čilé s asistencí 
9.00–10.00 Vlastík – Ranní vinyasa 
10.25–11.35 Gabka – Twist & Flow 
10.15–11.15 Silvie – Hatha jóga 
s pranayamou a relaxací 
11.50–12.50 Magda – Vinyasa flow 
11.30–12.50 Luci – Jóga se zaměře-
ním pro ženy 
Vstupné: 500 Kč (v ceně tři jógové 
lekce dle výběru a drobné občer-
stvení z Kafe Pod Věží).
Info: joga@jogapodvezi.cz
REZERVACE MÍST NA JED-
NOTLIVÉ LEKCE: V rezervačním 
systému Jógy pod věží http://www.
jogapodvezi.cz/rozvrh/
Na všechny se moc těšíme!

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

SAHAdžA JógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

LIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Pondělí od 16 h.

Kurz – Pletení nejen 
košíků z PEDIGU

Cena za materiál 500 Kč, vstupné – 
každá lekce 50 Kč.

7. 11. – Přednáška – Otčenáš 
– setkání s biblic. hebrejštinou – 

p. Byrtus
9. 11. – Country bál

17. 11. – Divadelní představení 
o svaté Anežce v Lidovém domě

MAgNoLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
4. 11. (po) v 19 h.
SSSR u Arnošta

Úplně apolitický dvojkoncert, jaký 
svět neslyšel! V rámci mikrošňůrky 
vystoupí ostřílení písničkáři Sova & 
Slamák a Souček René ve zdrcují-
cí formě, doprovázeni věhlasnými 
perkusisty (Petr Kamiš a Marek 
Hlosta).

6. 11. (st) v 17 h,
V-klub 

Pravidelné setkání frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.

8. 11. (pá) 20 h. 
The McMillan‘s Brothers 

(McMB)
Bývalí členové známé místecké 
country skupiny Červotoči (Pavel 
Mozek Juřena, Aleš Mašín a Lu-
boš Onderka) ze 70. let a zároveň 
spolužáci z místeckého Gymnázia 
Petra Bezruče se před šesti léty 
vrátili společně za mikrofon a dopl-
nili sestavu o výbornou houslistku 
Kamilu Bodnárovou a brilantního 
Zbyňka Kopeckého a takto společ-
ně produkují výborný poctivý blue-
grass. Dobové kostýmy vítány. 

9. 11. (so) v 17 h. 
Karolina Václavíková

Vernisáž výstavy obrazů s názvem 
„Mezi trávou a nebem“ podkrko-
nošské malířky a sraz Brontíků.

16. 11. (so) ve 20 h 
FM BAND

Koncert frýdecké legendární kape-
ly v předvečer 17. listopadu, kterou 

netřeba nijak zdlouhavě představo-
vat.

dIVAdLo ČTYŘLíSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 9. listopadu v 15 hodin
O líných strašidlech

Veselá činoherní pohádka o líné 
hastrmance, ježibabě a pokladu 
ukrytém ve starém mlýně. Na moti-
vy hry Vladimíra Čorta volně zpra-
covaly Š. Blahutová a I. Jedličková. 
Pro děti od 4 let hraje DS KuKo 
F-M, vstupné 40 Kč.

Sobota 16. listopadu v 15 hodin
Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka vypráví první 
příhody malého medvídka a jeho 
tatínka medvěda, lišky i malého 
pejska. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Mís-
tek, vstupné 40 Kč.
Půjčování kostýmů v listopadu:

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

pátek 15. 11.
TWISTERZ – poprvé v Česku

Celý večer v žánru elektronické 
taneční hudby a společně s pol-
ským duem TWISTERZ vystoupí 
také české zastoupení EDM scény, 
a to: CRIMINAL NOISE, MIKE 
ZEE, JOE HARD, ANDY SMILE, 
JACKOB.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
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www.mistek.skauting.cz 
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-

rými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz
(podrobnosti na str. 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 keramiku, litinu, 

dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěnné 

kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

.
ŠKoLA JógY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života…
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY ZÁŘÍ–LISTOPAD
Nenechte si ujít v kurzech:

Pondělky – 19.30 – 21.00
PSYCHOHYGIENA
Středy – 16.00 – 17.45

LABYRINT A MANDALA
Středy – 18.00 – 20.30
JÓGA SE SAUNOU
15. 11. od 17.00 hodin

ČAJ O PÁTÉ
Tentokrát na téma NIC NEKON-
ČÍ, NIC NEUMÍRÁ aneb UMĚNÍ 
ŽÍT. Vyprávění ZDEŇKA ŠEBES-
TY z filozofie života.

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 nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

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

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

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

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

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

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

ATELIÉR KRESbY A MALbY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

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

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

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)

Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
Dále Jumping pro dospělé, kurz 
READY WOMAN (komplexní 
vzdělávací kurz pro maminky vra-
cející se na trh práce), od 8. 11. kurz 
MANAŽERSKÁ AKADEMIE 
pro ženy (půlroční kurz pro ženy, 
které se chtějí posunut na mana-
žerskou pozici nebo na manažerské 
pozici pracují).

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/
Pátek 8. 11. v 19.00

ČECHOVŮV VEČER 
- dvojpředstavení (Divadelní soubor 
D.N.A.)
Dvě divadelní hry Antona Pavlovi-
če Čechova. Soubor D.N.A. před-
staví ve svém provedení premiéru 
představení NÁMLUVY, kterou 
doplní hrou s názvem MEDVĚD.

VEŘEJNÝ MALíŘSKÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

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

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

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

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

HUdEbNí KLUb SToUN

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

8. 11. pátek REST & HIP-HOP 
PARTY
HIP-HOP PÁRTY A JAKO 
HEADLINER REST Z TY NI-
KDY LABELU. SUPPORT: MC 
SALO, DJS: FLIPTYCK & RE-
FLUX.
9. 11. sobota RESONANCE 
VOL. 10
DALŠÍ TECHNO PARTY IN DA 
STOUN. SPECIÁLNÍ HOSTÉ 
A TRADIČNĚ TRIFECTA DJS.

15. 11. pátek NO!SE w/ HRR.
NEC & MC VAANT
TRADIČNÍ NO!SE A TY NEJ-
LEPŠÍ ZLOMENÉ BEATY. 
SPECIÁLNÍ HOSTÉ HRR.NEC 
& MC VAANT. TY DOPLNÍ: 
GARNIE:C, FANTEK & PEX, 
BRUNO B2B PHOENIX, MAHI 
B2B OLLI, SHAITY.
16. 11. sobota ZÁVIŠ
KNÍŽE ČESKÉHO PORNO-
FOLKU VE STOUNU.
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ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

Žádná z kulturních in-
stitucí se toho nechytla, 
což bylo v úvodním slově 
vernisáže Karlem Boga-
rem značně zkritizováno, 
a tak stoleté výročí naro-
zení frýdecko-místecké 
malířky Anděly Kocůrko-
vé připomnělo Statutár-
ní město Frýdek-Místek 
v prostorách Moravia 
Banky.

Slova díků směřovala 
především k primátorovi 
Michalovi Pobuckému, 
který se myšlenky chytil 
a o realizaci se postarala 
městská KulturaFM. Vděč-
nost za uspořádání půso-
bivé výstavy se projevila 
i v návštěvnosti vernisáže 
zcela zaplněnou výstavní 
místností, kde se skvěly pře-
devším autorčiny portréty 
a zátiší. „S radostí uvádím 
výstavu akademické ma-

lířky Anděly Kocůrkové. 
Potěšilo mne, že se připo-
míná její dílo i její osobnost 
– a hlavně, že tato iniciativa 
je od jejích přátel a obdivo-
vatelů, ne z oficiálních míst, 
které by měly, jak je v kul-
turních zemích zvykem, 
své osobnosti připomínat,“ 
podotkl Karel Bogar, kte-
rý se s malířkou setkal až 
v šedesátých letech. Připo-
mněl její výtvarné působení 
i cestu životem, která byla 
současně cestou k lidem. 
„Rozlet jí dodává otevření 
Zlínské školy umění u Bati, 
1941–44, která umožnila 
nadaným zájemcům vý-
tvarná studia v době, kdy 
byly umělecké školy za-
vřené. Byla to záchrana 
před totálním nasazením, 
podnět k rozvoji osobnímu, 
ale i drsná školy života. Ho-
diny výuky si museli žáci 

tvrdě odmakat v dílnách. 
Byli ale mladí, nadšení, 
v dobré partě,“ zavzpo-
mínal Bogar. „Z hlediska 
uměleckého zůstává spíše 
konzervativní. Hlavním 
zdrojem je postimpresio-
nistická inspirace. Je skvělá 
portrétistka, dobrá psycho-
ložka. Námětově je zdánli-
vě všední: rodina, přátelé, 
dělníci, cikánští darebové, 
mladé slečny z devítky. Po-
hledy do zahrady, do polí, 
na Ondřejníky, na město… 
Žádné exkluzivní cesty, 
jen krajiny a lidé blízcí je-
jímu srdci. Z hlediska sou-
časných aukčních cen je to 
dost nezajímavé, z hlediska 
ceny lidské sounáležitosti, 
poselství je to nedocenitel-
né i v eurech,“ dodal, než se 
všichni naplno ponořili její 
poselství ve vystavených 
obrazech hledat.  (pp)

V průběhu říjnového 
Týdne knihoven proběh-
lo v prostorách Územní-
ho odborného pracoviště 
Národního památkového 
ústavu v Ostravě vyhod-
nocení Knihovnické K2 
– Knihovna Moravsko-
slezského kraje 2019. 
V rámci tohoto ocenění 
získala Městská knihov-
na Frýdek-Místek čestný 
diplom za svou činnost 
a zejména za realizované 
projekty – literární soutěž 
pro mládež a dospělé Můj 

svět, Festival čtení a Ulice 
známých osobností.

Navrhovatelem nomi-
nace na cenu se stal ná-
městek primátora Pavel 
Machala, kterému bychom 
rádi poděkovali za spolu-
práci. Knihovnickou K2 
pořádá Moravskoslezský 
kraj a ocenění je udělo-
váno ve dvou variantách 
– Knihovna Moravsko-
slezského kraje (lichý rok) 
a Knihovník/Knihovnice 
Moravskoslezského kraje 
(sudý rok).

Protože podzim bývá 
v knihovně na akce velmi 
pestrý a frýdecko-mís-
tecká knihovna navíc 
získala zajímavé oce-
nění, sešel se náměstek 
primátora Pavel Macha-
la s ředitelem Tomášem 
Benediktem Zbrankem. 

V říjnovém Týdnu 
knihoven byly vyhlášeny 
další ročníky soutěží Můj 
svět, pro děti Velká vý-
tvarná soutěž a Tvoříme 
vlastní vydavatelství. Byl 
také zahájen pravidelný 
cyklus cestovatelských 
přednášek.

„Ve dnech od 4. do 8. 
listopadu proběhne dal-
ší ročník Festivalu čtení. 
V knihovně jsou připrave-
ny besedy se spisovatelka-
mi Zuzanou Pospíšilovou, 
Lenkou Rožnovskou a Ra-
danou Sladkou. Studio 
Bez kliky přijede dětem 
představit historický knih-
tisk, kde si mimo jiné děti 
mohou sami vyzkoušet 
něco vytisknout na repli-
ce knihtiskařského stroje. 
Bude probíhat autorské 
čtení, paní knihovnice 
budou číst v mateřských 
školách, družinách a vě-
říme, že se přidají i další 
instituce – domovy senio-
rů a podobně. V rámci fes-
tivalu bude vyhlášen další 
ročník hry pro dětské čte-
náře Lovci perel. Všichni, 
kdo se chtějí přidat, mo-
hou sledovat naše webové 

VERNISÁŽ: Prostory Moravia Banky ožily díly Anděly 
Kocůrkové.  Foto: Petr Pavelka

Andělu Kocůrkovou připomnělo město v Moravia Bance

Městská knihovna získala ocenění

V KNIHOVNĚ: Náměstek primátora Pavel Machala s ře-
ditelem knihovny Tomášem Benediktem Zbrankem probíra-
li získané ocenění i nejbližší plány.  Foto: Petr Pavelka

Připravované akce knihovny

stránky, kde najdou odkaz 
přímo na stránky festiva-
lu,“ vzkazuje ředitel Zbra-
nek.

V listopadu zájemce 
také čeká pokračování 
cyklu Křídla – večery 
nejen o knihách. Tentokrát 
je večer věnován Vladi-
míru Preclíkovi (12. 11.) 
a je připravován spolu 
s Aktivními seniory F-M. 
Chystají se dvě přednášky 
o umění (Mistr vyšebrod-
ského oltáře 7. 11. a před-
náška o Otakaru Kubíno-
vi 14. 11.). Ve frýdecké 
knihovně pak proběhne 
cyklus Ájurvéda a jóga 
v domácí praxi a hudebně 
literární podvečer v rámci 
pravidelného pořadu Čaj 
o šesté. Mezi rodiči je stále 
více oblíbený Dětský klub, 
a to v rámci mezinárod-
ního projektu Bookstart 

(S knížkou do života). Pro 
rodiče s malými dětmi 
je připravován program 
v odděleních pro děti, 
a to vždy jednou měsíč-
ně ve Frýdku i Místku. 
„Na prosinec pak vedle 
tradičních akcí máme do-
mluvenou předvánoční 
sladkou besedu, spojenou 
s ochutnávkou čokolády,“ 
lákal ředitel nejen náměst-
ka Machalu.  (pp)
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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

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 15 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

VÝSTAVA HOLUBŮ
16. 11. 13 - 17 h.
17. 11. 8 - 13 h.
Pavlíkova 90, 

konečná MHD 6
(u hasičů)

Velký lampiónový
průvod 

Frýdkem-Místkem
15. 11. v 17.30 h.

z parku u sokolovny
na místecké náměstí


