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slovo primátora

Vážení občané,
listopad je v plném proudu, začíná být chladněji a chlad-

něji, takže pro letošní rok končí naše pravidelná setkávání 
u kávy v ulicích. Potkával jsem se s vámi po celém městě, 
přímo u vás na sídlišti, před domy, a bavili jsme se o tom, 
co můžeme ve městě zlepšit. Potěšující bylo, že přicháze-
li i ti, co už chtěli vyjádřit spokojenost s něčím, co pro 
ně město udělalo. Bohužel ne vše se dá vyřešit hned, jak 
mávnutím kouzelného proutku, třeba nedostatek parkova-
cích míst. V dobách, když se stavěla sídliště, a to nejen 
u nás, ale všude, bylo jen pár aut na jeden vchod. Dnes je 
zcela běžné, že jeden byt má dvě i tři vozidla. Proto parko-
vací místa chybí. Taky to znám, když přijedu večer domů 
a musím někdy jezdit stále dokola a dokola a hledat volné 
místo, které nakonec nenajdu a parkuju celkem kus daleko 
od vchodu. Hledáme nová parkovací místa, kde se dá, ale 
ne všude se dá vybudovat nové parkoviště. Celkem často 
se stává, že pod posledním kusem zeleně, kde by moh-
lo vzniknout, jsou inženýrské sítě – horkovod, plynovod, 
elektrické vedení a další, kde se pak vybudovat nic nedá. 
Proto se snažíme hledat i jiné způsoby. Například jsme 
letos poprvé otestovali tzv. zatravňovací dlaždice, řešíme 
možnost vymístění nákladních aut a dodávek ze sídlišť 
a podobně. Nabízí se i výstavba speciálních parkovacích 
automatů nebo vytvoření parkovacích zón pro rezidenty 
jako v jiných velkých městech. Ale o tom teprve začínáme 
debatovat a zajímá nás i váš názor. Třeba mi jej sdělíte na-
přesrok při kávě, ale možná se potkáme i v rámci adventu 
při svařáčku.  Michal Pobucký

Na sloupech veřejného 
osvětlení je připravena 
vánoční výzdoba, ob-
chodníci naplno rozjeli 
svou reklamní masáž, 
která ovšem nepřiná-
ší uvolnění, ale naopak 
stres, čím obdarovat své 
blízké, někteří začínají 
propadat panice, že ne-
stihnou něco z toho, co 
podle nich do Vánoc udě-
lat prostě musí – zkrátka 
advent se nezadržitelně 
blíží a ve Frýdku-Míst-
ku je jeho začátek neroz-
lučně spjat s akcí na mís-
teckém náměstí.

Tradiční Rozsvěcování 
vánočního stromu, které 
se uskuteční v pátek 29. 
listopadu v odpoledních 
hodinách, proběhne v re-
žii KulturyFM, která chce 
s nadcházejícím advent-
ním časem opět přiblížit 
tradice spojené s nejoblí-
benějšími svátky v roce. 
„Já jsem přesvědčený, že 
tradice se musíme snažit 
předávat neustále a jsem 
rád, že tradicí se stává 
i naše Adventní městečko, 
které až do 23. prosince 
bude nabízet vánoční trhy 
se vším, co k tomu patří. 
Doufám, že zase přibude 
těch, kteří si najdou v tom 
předvánočním shonu čas 
a domluví se se známými, 

přáteli nebo rodinnými 
příslušníky a prostě se tu 
potkají, dají si třeba svařá-
ček a na chvíli se zastaví, 
postesknou si, že ten rok 
zase utekl, a třeba si poví, 
co je u nich nového,“ napo-
vídá, jak připravené kulisy 
s bohatým kulturním pro-
gramem využít, primátor 
Michal Pobucký.

V pátek 29. 11. „dýchne“ 
náměstí vánoční atmosfé-
rou, a to již tradičně pro-
střednictvím dřevěného 
městečka s jeho lákadly 
v podobě horkých nápo-
jů, drobného občerstvení 
či rukodělných výrobků. 
„Úvodní program Advent-
ního městečka na náměstí 
Svobody v Místku začne 
koncertem pěveckého sbo-
ru Caro Raškovice, který 
nás naladí na nadcházející 
sváteční dny. V jejich re-
pertoáru jsou jak lidové 
písně z lašského a slezské-
ho regionu, tak i písně spiri-
tuální nebo ty populárnější, 
které potěší ucho každého 
posluchače. Potom, co se 
letos poprvé rozzáří město 
vánočními světly, „rozje-
de“ svůj koncert skupina 
The Tap Tap. Kapela slože-
ná ze studentů a absolven-
tů školy Jedličkova ústavu 
působí na hudební scéně již 
16 let a spolupracovala s řa-

S blížícím se adventem 
rostl počet vyvěšených 
vánočních ozdob na slou-
pech veřejného osvětlení 
podél frýdecko-místec-
kých komunikací v blíz-
kosti obou center města. 
K nejzdobenějším budou 
opět patřit obě náměstí, 
ulice 8. pěšího pluku, třída 
T. G. Masaryka a budova 
magistrátu města. Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek vánoční výzdobu po-

stupně obměňuje, ale také 
rozšiřuje. Letos přibudou 
bílá světýlka na místec-
kém náměstí Svobody. 
Nově bude nasvícena 
kašna a instalovány zde 
budou také tři třímetrové 
světelné sochy andělů.

„Zaměstnanci městské 
společnosti TS a.s. začali 
s instalací vánočních ozdob 
již na konci října, aby stih-
li rozsvítit včas světelnou 
sváteční výzdobu a vytvo-

řit tak ve městě příjemnou 
vánoční atmosféru. Různé 
tvary světelných ozdob, 
převěsů a gejzírů spatří ob-
čané na tradičních místech, 
ke kterým patří frýdecké 
i místecké náměstí, Park 
pod zámkem, okolí kultur-
ního domu a frekventova-
né ulice a místa ve městě. 
Na třídě 8. pěšího pluku 
bude zářit více jak stovka 
stromů v dělicím pásu... 
� (Pokračování�na�str.�2)

ADVENT SE BLÍŽÍ: Klíč�k�Vánocům�naplní�znovu�své�poslání�v�pátek�29.�listo-
padu.�� Foto: Petr Pavelka

Vánoční strom se rozsvítí na náměstí Svobody už 29. 11.

dou hudebních ikon, jako je 
například Kamil Střihav-
ka, David Koller a řada 
dalších,“ sděluje produkce 
KulturyFM, která je napnu-
ta, jaký repertoár si Tap Tap 
připraví pro letošní sblíže-
ní v tradičním Adventním 
městečku.  (pp)
Program rozsvěcování: 

15.30 Pěvecký sbor 
Caro Raškovice
16.45 Rozsvícení 
vánočního stromu
17.00 The Tap Tap

O adventu se město rozzáří
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„17. listopad je připomín-
kou tragických událostí, 
k nimž došlo v tehdejším 
Protektorátě Čechy a Mo-
rava. Dne 15. listopadu 
1939 se lidé rozhodli uctít 
památku mrtvého studenta 
lékařské fakulty Karlovy 
university Jana Opletala, 
kterého nacisti smrtelně 
postřelili při demonstraci 
konané v den 21. výročí 
vzniku Československa. 
Tato demonstrace přerostla 
v protiokupační protesty. 
V noci z 16. na 17. listo-
padu došlo k rozsáhlému 
zatýkání českých studentů. 
V ruzyňských kasárnách 
bylo popraveno 9 předsta-
vitelů studentských orga-
nizací, bylo zavřeno všech 
10 vysokých škol a na 1200 
zatčených studentů bylo 
poté převezeno koncent-
račních táborů. V roce 1941 
v Londýně na zasedání 
Mezinárodní studentské 
rady byl 17. listopad vyhlá-
šen Mezinárodním dnem 
studentstva, který je jedi-
ným dnem mezinárodního 
významu, mající český 
původ. Na rozdíl od ciziny 
se u nás více oslavuje 17. 
listopad 1989. Žijeme již 

30 let od této „sametové 
revoluce“ ve státě, kde se 
stále více a více projevují 
rozdíly mezi jednotlivými 
skupinami občanů. Vše je 
postaveno na penězích. Již 
dnes drtivou většinu obča-
nů více zajímá jak uživit 
sebe a svou rodinu, jakou 
budoucnost budou mít sami 
a jakou budoucnost budou 
mít jejich potomci. Může se 
stát, že za 10–15 let, už lidé 
na 17. listopad 1989 zapo-
menou, stejně jako se zapo-
mnělo na 17. listopad 1939.“ 
Ivan Vrba za Klub KSČM

„Dějinné události 17. 
listopadu 1939 a 1989 ma-
jící zásadní vliv pro náš 
současný život slavíme 
jako státní svátek Den boje 
za svobodu a demokracii 
a Mezinárodní den student-
stva. Je důležité si připome-
nout, že v oněch památných 
dnech probíhal boj proti 
v mnoha podobným tota-
litním režimům, nacistic-
kému a komunistickému. 
Po roce 1989 se stala naše 
země po dlouhých letech 
opět svobodnou. Nedove-
deme si už život představit 
bez svobody slova, myš-

lení, vyznání. Pro většinu 
z nás je svoboda základní 
podmínkou normální spo-
lečenské existence. Proto je 
velmi důležité nezapomí-
nat, jak těžce jsme ji nabyli. 
Po 30 letech se může zdát, 
že bereme všichni svobodu 
jako samozřejmost a téměř 
nikdo si nepřipouští, že by-
chom ji mohli opět ztratit. 
Stačí však málo a může se 
to stát. Stačí vzpomenout, 
jak se komunisté dostali 
k moci, stačí si uvědomit, 
jak se dnes drolí občan-
ská společnost, jak fun-
gují dezinformace, jak se 
pomalu ztrácí možnost 
svobodně říkat, co si mys-
líme, ve jménu uměle im-
plantovaných politických 
korektností. Mocichtivých 
jedinců je stále dost a ne-
přestanou zkoušet, jak naši 
svobodu omezit, zmenšit 
či zcela vytěsnit. I proto 
musíme být stále ve střehu 
a svobodu a její principy 
chránit. Totalita je plíživá 
a přichází nenápadně. Nej-
dříve se chce zalíbit masám 
a populisticky se podbízí, 
pak se zmocní médií a do-
nekonečna se vychvaluje, 
ráda vytváří obraz nepřítele 

a rozděluje společnost, hod-
notí a soudí, až se postupně 
dostane k moci absolutní. 
Pak už je jen krůček k uml-
čení kritiků, likvidaci opo-
zice, až nakonec zjistíme, 
že korumpováním nebo ná-
silím řídí životy nás všech. 
Buďme ostražití a nene-
chejme si naši svobodu zase 
vzít, ať mají její nepřátelé 
jakkoli milou a podbízivou 
tvář...“ 

 Petr Korč, Naše Město

„Předem je fér říci, že, 
stejně jako my všichni pi-
rátští zastupitelé, jsem 17. 
listopad zažil ve věku, kdy 
jsem si ještě nemohl uvě-
domovat události ve všech 
souvislostech. A jsem 
upřímně rád, že jsem ne-
musel žít ve světě plném ab-
surdních bariér a omezení. 
Sedmnáctý listopad pro mě 
znamená možnost žít podle 
svého a na svou zodpověd-
nost. S plným vědomím, že 
to nemusí být vůbec jed-
noduché. Znamení pro mě 

i naději, že „zdola“ vedený 
boj za dnes často zesměš-
ňované univerzální hodno-
ty lidských práv a svobod 
není marný. A znamená 
i vědomí, že všechny zdán-
livě samozřejmé výdobyt-
ky a svobody, kterých mů-
žeme užívat, se bez náležité 
péče a ostražitosti mohou 
snadno zhroutit. 

Právě to je nebezpečí 
dneška – všude se rojí ob-
chodníci se strachem a po-
chybnými požitky, kteří 
se nám snaží namluvit, že 
se máme vzdát svobody 
a zodpovědnosti ve pro-
spěch falešného pocitu bez-
pečí a plného břicha. Nejen 
z dějin 20. století víme, že 
to takto nemůže fungovat. 
Dědictví a závazek 17. lis-
topadu je, že o občanskou 
společnost a svobodu mu-
síme pečovat. Nikdo jiný to 
za nás neudělá.“ 

 Jakub Tichý, Piráti
(příspěvky� opozičních� za-
stupitelů� nejsou� redakčně�
upravovány)

Zpravodajství

 

 (Pokračování�ze�str.�1)
...Třídu T. G. Masary-

ka budou opět zdobit bíle 
svítící girlandy s flash 
efektem, tedy dojmem 
třpytivého sněhu. Stejně 
jako loni budou nazdobeny 
také stromy v okrajových 
částech Chlebovice, Lísko-
vec, Skalice a Zelinkovice 
a obohacena bude letos 
výzdoba na náměstí Svo-
body v Místku.  Na tu jsem 
opravdu zvědavý a věřím, 
že dodá Vánočnímu měs-
tečku, které na náměstí 
v době adventu vyroste, 
kouzelnou atmosféru,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

„V kašně na náměstí 
bude prostřednictvím LED 
diodových bílých světel 
ve studeném i teplém od-
stínu s FLASH efekty 
vytvořen bezmála tříme-

trový gejzír s hvězdami. 
Instalovat budeme také tři 
třímetrové 3D LED svě-
telné sochy andělů. Jeden 
anděl bude doplněn harfou, 
druhý houslemi a třetí píš-
ťalou,“ prozradil Jaromír 
Kohut, předseda předsta-
venstva společnosti TS a.s., 
která pro město zajišťuje 
instalaci vánoční výzdoby. 

Na vyvěšení i svěšení 
vánočních ozdob a jejich 
nejnutnější opravu město 
vyčlenilo bezmála 400 ti-
síc korun. Nová výzdoba 
na náměstí a dalších stro-
mů ve městě přišla na 270 
tisíc korun.

Všechny zvonečky, 
stromečky, vločky, svícny 
a ostatní vánoční světelné 
girlandy a ozdoby se rozzáří 
společně s Vánočním stro-
mem v pátek 29. listopadu.

O adventu město zazáří

Téma pro opozici: Co pro vás znamená 17. listopad?

U příležitosti Dne vá-
lečných veteránů probě-
hl na frýdeckém hřbitově 
tradiční pietní akt, který 
připomíná hrdiny i obě-
ti válečných konfliktů 
i skutečnost, že bychom 
si měli vážit svobody 
i toho, že si můžeme uží-
vat mírových dní.

U pomníků se sešli 
s vlčími máky na klopách 
zástupci vedení města, 
školáci z 2. ZŠ, zástupce 
Československé obce le-
gionářské Ladislav Olšar, 
ale i ruský generální kon-
zul Alexander Nikolajevič 
Budajev.

Den veteránů, který ctí 
nejen padlé vojáky, ale 
všechny vojáky všech vá-
lečných konfliktů ve svě-
tě, přiblížil přítomným 
ve svém projevu primátor 
Michal Pobucký, který při-
pomněl, že za rozpoutáním 
téměř každé války stojí 
mocenské zájmy nebo ide-
ologie. „Nejinak tomu bylo 
také v případě obou světo-
vých válek. V průběhu 1. 
světové války sloužil na zá-
padní frontě ve Flandrech 

v dnešní Belgii kanadský 
lékař podplukovník John 
McCrae. Ani jako vojenský 
chirurg si nemohl zvyknout 
na útrapy a bolest raněných 
vojáků. Ve svém smutku se 
utíkal k psaní básní. Když 
se ho bolestně dotkla smrt 
přítele, napsal báseň Na po-
lích ve Flandrech. Kdo pře-
čte jen úvodní verše básně, 
pochopí, proč se vojenský 
lékař zasloužil o symboli-
ku vlčího máku,“ vysvětlo-
val primátor.

Ruský konzul přiblí-
žil přítomným školákům 

na rodinném příběhu vá-
lečná hrdinství a Ladi-
slav Olšar pak organizaci 
legionářů, která pečuje 
o válečné veterány. Vy-
jmenoval několik z nich 
s požehnaným věkem přes 
devadesát let, například 
Helenu Steblovou, která 
byla za pomoc partyzá-
nům vězněna ve čtyřech 
koncentračních táborech. 
„Nikdy nezapomeňme, že 
mír byl vykoupen živo-
ty těch, které si v dnešní 
době připomínáme,“ vy-
zval Ladislav Olšar.  (pp)

UCTILI VETERÁNY:�Na�hřbitov�s�vlčími�máky�zaví-
talo�vedení�města�i�žáci�ze�2.�ZŠ.�� Foto: Petr Pavelka

Pocta válečným veteránům
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V Kulturním domě 
Lískovec se 6. listopa-
du uskutečnily Hovory 
s občany, které zrekapi-
tulovaly, co se podařilo 
v letošním roce v této 
okrajové části vylepšit, 
co dalšího se připravu-
je i která témata a pro-
blémy zůstávají nadále 
k řešení.

Z přidělených finan-
cí ve výši zhruba osmi 
milionů korun byly na-
příklad zhotoveny chod-
níky na katolickém hřbi-
tově, začalo se s úpravami 
sportoviště pod kostelem, 
vyměnily se staré plecho-
vé autobusové zastávky, 
opravila se řada místních 
komunikací, upravilo pro-
středí u pramene v Háj-
ku i okolí božích muk. 
„Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se tu dnes se-
šli a svou účastí projevili 
zájem o svou obec, stejně 
jako osadnímu výboru, 
kterému se za poslední 

rok ve spolupráci s od-
bory magistrátu povedlo 
provést opravdu spoustu 
akcí,“ reagoval náměstek 
primátora Marcel Sikora, 
než byly odhaleny plány 
a priority pro další obdo-
bí. Občané v diskuzi zno-
vu projevili zájem o otáz-
ku vybudování dětského 
hřiště a vyjádřili obavu, 
aby to neskončilo něčím 
malým, nedůstojným. 

„Dětské hřiště je téma 
dlouhé, už několik let se 
hledá vhodný prostor. 
Prakticky u všech pozem-
ků, kde jsme chtěli umís-
tit dětské hřiště, se vždy 
našel problém a vždy to 
na někom ztroskotalo, 
někomu se nehodilo. Ať 
už se jednalo o poze-
mek u hasičárny, u školy, 
sportoviště pod kostelem. 
Nakonec jsme se znovu 
doslali do toho místa pod 
kostelem. Myslím si, že 
to místo je relativně vy-
hovující. Umístěno zde 

může být čtyři až pět dět-
ských prvků plus lavičky. 
Tento plán je možno rea-
lizovat v průběhu příštího 
roku,“ sdělil Jiří Sobek, 
předseda osadního výbo-
ru, s tím, že hledání vět-
šího pozemku by mohlo 
znamenat i to, že děti, pro 
které může sloužit, mezi-
tím odrostou. Ujistil, že 
osadní výbor postupuje 
podle stanovených priorit, 
zejména u oprav komuni-
kací, kde se zohledňuje, 
pro kolik obyvatel daný 
úsek slouží. „Rozpočet 
Lískovce ani města není 
nafukovací, nelze opra-
vit všechno najednou, ale 
priority jsou tu nastaveny 
správně,“ podpořil osadní 
výbor Marcel Sikora. Ten 
se za město dočkal v zá-
věru i potlesku a pochval. 
„Ještě to tu nikdo neřekl 
– hodně věcí je udělaných 
a dobře se nám žije,“ ne-
bál se prohlásit jeden 
z občanů.  (pp)

V Chlebovicích se 
Na Fojtství na Hovo-
rech s občany sešel plný 
sál, ale atmosféra byla 
mnohem poklidnější 
než v minulosti, lidé 
byli v podstatě spoko-
jeni s tím, co za inves-
tiční akce je v příštím 
roce čekají – především 
kanalizace (80 milionů) 
a výstavba tělocvičny 
(40 milionů).

Náměstek primátora 
Pavel Machala, který má 
chlebovickou okrajovou 
část na starosti, přiblížil, 
co se zde v souvislosti 
s výstavbou kanalizace 
bude dít, od nezbytných 
dopravních omezení až 
po režim oprav komuni-
kací, které se nemohou 
uvádět do původního 
nebo lepšího stavu bez-
prostředně po výkopech. 
„Praxe ukázala, že je 
třeba počkat nejméně 
rok až dva, až si všechno 
sedne, protože jinak by 
ta odvedená práce při-
šla vniveč,“ připravoval 
místní Pavel Machala, že 
na přechodnou dobu bu-
dou muset snést horší stav 
komunikací kanalizací 
dotčených, a poděkoval 
osadnímu výboru, že se 

ještě snaží získat k napo-
jení dosud nerozhodnuté 
občany. Dotknul se také 
problematiky klidu o ne-
dělích a svátcích s tím, že 
v rámci dobrých soused-
ských vztahů i nyní může 
fungovat nepsané pravi-
dlo neobtěžování okolí 
nadměrným hlukem, pro-
tože vyhláška s násled-
ným možným upozorně-
ním městské policie může 
sousedské vztahy naopak 
velmi vyhrotit. Objevil se 
rovněž požadavek na zří-
zení wifi připojení pro 
Dům včelařů, který také 
nevyzněl jednoznačně. 
„Někteří se tomu brání, 
protože zkušenost je ta-

ková, že pak každý kouká 
do mobilu, přitom sem 
si určitě chodíte hlavně 
popovídat mezi sebou,“ 
reagoval Pavel Machala. 
V domě Na Fojtství ale 
město přesto s vylepše-
ním počítá, v příštím roce 
bude zpracována projek-
tová dokumentace k nut-
né opravě střechy. Vedle 
dlouho očekávané tělo-
cvičny, která bude nako-
nec vyřešena nástavbou 
nad mateřskou školou, 
však bude hlavní investicí 
nevyhnutelná kanaliza-
ce, která místním umož-
ní vyřešit odpadní vody 
v souladu se zákonem. 
 (pp)

Oprava Rubikovy 
křižovatky na mostě 
na třídě T. G. Masaryka 
se v polovině listopa-
du přehoupne do dru-
hé etapy. Od neděle 17. 
listopadu bude doprava 
převedena na oprave-
nou část mostu a sou-
časně budou zahájeny 
přípravné práce na čás-
ti druhé. Průjezd kři-
žovatkou bude tedy po-
změněn.

„Chtěli jsme, aby sta-
vební firma začala s po-
třebnými úpravami pro-
vozu už v neděli, aby 
si na to město trochu 
zvyklo před ostrým pon-
dělním provozem. Jinak 
půjde zase o dlouhodobé 
opatření, které může pla-
tit až do května, s ohle-
dem na počasí,“ sdělil 
náměstek primátora Ka-
rel Deutscher, který byl 
ujištěn stavebníky, že se 
na mostě i rampách bu-
dou intenzivně činit, po-

kud jim to jen klimatické 
podmínky dovolí.

V rámci 2. etapy bude 
uzavřena druhá polovina 
mostu a doprava bude ve-
dena po části opravené. 
Pro řidiče bude nejméně 
milé, že z Místku na Ru-
bikovce nepůjde odbočit 
doleva nahoru, ale budou 
muset jet objízdnou tra-
sou přes vlakové nádra-
ží nebo zabočit doprava 
na ulici TGM a otočit se 
na kruhovém objezdu. 
Doleva nepůjde odbočit 
celkem ve třech směrech 
(viz obrázek), odbočení 
doleva bude možné pou-
ze při příjezdu na křižo-
vatku od Českého Těšína 
již opravenou nájezdovou 
rampou.

Doprava na čtyřprou-
dové komunikaci pod 
mostem bude z důvodu 
opravy opěrných pilo-
tových zdí stále vedena 
v jednom jízdním pruhu 
v každém směru.  (pp)

HOVORY V LÍSKOVCI: Některá� témata� zůstávají� –�
třeba�dětské�hřiště.  Foto: Petr Pavelka

Lískovec se vylepšuje dle předem stanovených priorit

Na Rubikovce se změní doprava

PLNÝ DŮM: Na�Fojtství�při�Hovorech�s�občany�byl�sál�
zcela�zaplněn.�� Foto: Petr Pavelka

V Chlebovicích se občané těší
na kanalizaci a tělocvičnu

Aktuální�informace�na�webu�a�facebooku�města.
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Pořádá statutární město  prostřednictvím .

 

Rozsvěcování Pátek 29. 11.
Ježíškova pošta Adventní dílny

15.30   Pěvecký sbor Caro Raškovice
16.45   Rozsvícení stromu
17.00   The Tap Tap

Sobota 30. 11.
Ježíškova pošta

16.00   The Beatools
17.00    Sugar and Spice

Neděle 1. 12.
Ježíškova pošta

15.00   Los Pedros
16.00   Noirmal
17.00   Jaroslav Pszczolka

Pondělí 2.12. 
17.00   Botanyk

Úterý 3. 12.

16.00   Vítězky Talentu 2019
17.00    Dolls in the factory

Středa 4. 12.

15.00   Sboreček 2. ZŠ
16.00   Places
17.00   Slepí Křováci

Čtvrtek 5. 12.
Ježíškova pošta Adventní dílny

15.30   Mikuláš – rozdávání balíčků
17.00   Koncert Josefa Vágnera se sborem ZUŠ FM

Pátek 6. 12.

16.00   Noemiracles
17.00   Lucie Redlová a Garde

Sobota 7. 12.
Ježíškova pošta Adventní dílny

10.00   Nezbedná čarodějka/Divadlo Silesia
15.00   Evamore
16.00   Café Industrial
17.00   Silesian Dixie band

Sobota 14. 12.
Ježíškova pošta

10.00   Vánoce se skřítky/ Divadlo Křesadlo
11.00   Cimbálová muzika Sli¥a
15.00   Líšky
16.00   F-M Band
17.00   Náhoda

Sobota 21. 12.

10.00   Taškařice s pastýři/Divadlo Kejkle
11.00   RukyNaDudy
15.00   Okýbachi
16.00   Fred Madison
17.00   Akuma

Neděle 22. 12.

10.00   Vánoční povídání o pejskovi a kočičce
             /Řád červených nosů/
11.00   Cimbálová muzika Úsměv
15.00   Petr Vrána Taraba
16.00   Benny Hill Band
17.00   René Souček

Pondělí 23.12.

10.00   Ondra Klímek
11.00   Bublifunk s Milanem Michnou

Neděle 15. 12.
Ježíškova pošta

10.00   O drakovi Bramborákovi/Divadlo V batohu
11.00   Cimbal Hell Band
15.00   Hrozen
16.00   Lesanten
17.00   Stenley Dixie Street Band

Pondělí 16.12.

16.00   Sbor Osma a Osminka

Úterý 17. 12.

16.00   Modrý déšť
17.00   Vadim and Co.

Středa 18. 12.

16.00   To
17.00   Superfox

Čtvrtek 19.12.

16.00   Saca
17.00   Čadi

Pátek 20. 12.

16.00   Přátelé Dr. Melouna
17.00   Downbelow

Neděle 8. 12.
Ježíškova pošta Adventní dílny

10.00   O kouzelné vánočce s myškou Klárkou…
11.00   Devětsil
15.00   Adam Bartoš
16.00   David Vysloužil a Acoustic Iris
17.00   Dobráci od kosti/blues

Pondělí 9. 12.

15.00   Sboreček Trnečky MŠ J. Trnky
16.00   Comar in the cube
17.00   4Fourband

Úterý 10. 12.

15.00   Sbor MŠ Čejky
16.00   Markéta a její mu¯oni
17.00   Ptakustik

Středa 11. 12.

15.30-17.00   Vítězové Beskydského Slavíka
17.30-18.30   Catena Musica/pěvecký sbor
18.00   Česko zpívá koledy

Čtvrtek 12. 12.

15.00   Sbor MŠ Pohádka
16.00   Čeladenka
17.00   Rockstar FM

Pátek 13. 12.

16.00   Festival Souznění – Francie Corsica
17.00   LUCIE Cover Band

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
29. 11. - 23. 12. 2019

Dětský vláček / ul. Tržní / zdarma
Tvořivé dílny / Náměstí Svobody
Ježíškova pošta / Náměstí Svobody
Živá zvířátka / ulice Tržní 

Změna programu vyhrazena
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Statutární město Frý-
dek-Místek rozhodlo 
o potřebnosti vzniku do-
kumentu, který by uce-
leně řešil problematiku 
sociálního a dostupného 
bydlení na svém území. 
Město připravilo projekt 
s názvem „Zpracování 
koncepce sociálního byd-
lení statutárního města 
Frýdku-Místku na obdo-
bí 2020–2025 a její apli-
kace“ a následně úspěš-
ně získalo prostředky 
na jeho realizaci z Ope-
račního programu Za-
městnanost (reg. č. pro-
jektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/1
7_080/0010005). 

Dokument, jehož sou-
částí bude jak analytická, 
tak i návrhová část, je ak-
tuálně zpracováván a měl 
by být dokončen v červnu 
2020. Současně vznikají 
tři podpůrné metodiky tý-

kající se přidělování soci-
álních bytů, sociální práce 
a především prevence ztrá-
ty bydlení. V souvislosti 
s projektem Koncepce so-
ciálního bydlení byla nově 
zřízena pracovní skupina 
k problematice sociálního 
bydlení, kde se setkáva-
jí zainteresovaní aktéři 
– zástupci vedení města, 
magistrátu, Úřadu práce 
ČR, neziskových organi-
zací jako Armáda spásy 
a Slezská diakonie, ale také 
Stavebního bytového druž-
stva ve Frýdku-Místku či 
společnosti RESIDOMO 
jako významných vlastní-
ků bytového fondu. První 
setkání této pracovní sku-
piny proběhlo v říjnu 2019. 

„Uvědomujeme si, že 
disponujeme omezeným 
počtem sociálních bytů. 
Hlavním cílem projektu je 
přispět ke zvýšení dostup-

Dne 23. října uplynuly 
tři měsíce od slavnost-
ního otevření pracoviště 
magnetické rezonance 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p. o. Za první tři 
měsíce provozu magne-
tické rezonance bylo ošet-
řeno celkem 586 pacientů 
a celkem bylo provedeno 
1230 výkonů. 

Po čtvrt roce fungování 
magnetické rezonance je 
prováděna celá škála zá-
kladních vyšetření pomo-
cí magnetické rezonance, 
například vyšetření moz-
ku, páteře či kloubů. Naše 
spektrum vyšetření je však 
také rozšířeno o vyšetření 
speciální, jako jsou vyšet-
ření prostaty, jater nebo 

prsou. Na našem pracovišti 
je také možné vyšetřit pa-
cienty s kardiostimuláto-
rem nebo trpící strachem 
z uzavřených prostor. Tato 
specifická vyšetření jsou 
prováděna v multioboro-
vé spolupráci za asistence 
kardiologa či anestezio-
loga. Mezi další speciální 
vyšetření, které u nás pod-
stoupilo již několik pacien-
tů, patří MR enterografie, 
což je speciální vyšetření 
tenkého střeva pomocí 
magnetické rezonance. 
Velkým benefitem pro pa-
cienta je, že není vystaven 
ionizujícímu záření, jako 
je tomu u radiodiagnostic-
kých metod.

Otevření magnetické re-

zonance v naší nemocnici 
vedlo ke zvýšení kvality 
a bezpečí péče o pacienty, 
což můžou potvrdit také 
pacienti trpící onemocně-
ním žlučových cest. Tito 
pacienti jsou vyšetřová-
ni takzvanou metodou 
MRCP neboli MR cholan-
giopankreatografií. Jak už 
bylo zmíněno výše, i zde je 
velkou výhodou naprostá 
absence ionizujícího záře-
ní, a jak uvedl sám vrchní 
laborant magnetické re-
zonance magistr Dušan 
Matyášek, jedná se o zcela 
neinvazivní metodu, která 
je prováděna bez použití 
jodové kontrastní látky, 
což výrazně snižuje zátěž 
pacienta.

Průměrná čekací doba 
na vyšetření magnetickou 
rezonancí je v současné 
době okolo šesti týdnů 
u neakutních pacientů. 
Díky krátké čekací době 
nás vyhledávají pacienti 
z celého Moravskoslezské-
ho kraje, ale výjimkou nej-
sou ani pacienti například 
z jižní Moravy, kteří si 
vybrali vyšetření v naší ne-
mocnici mimo jiné i díky 
dobrým referencím.

 

Čtvrtek 28. 11. 2019 
9.00 – 16.00 hodin 

  Program: 

• prezentace naší organizace a činností 
• předvádění a vyzkoušení kompenzačních 

pomůcek pro zrakově postižené klienty 
• zodpovězení vašich dotazů  
• možnost vyzkoušení běžných činností 

zrakově postižených (chůze s bílou holí) 
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek–Místek 

3. patro – zvonek B17 a B14 

www.sons.cz, tel.: 558 437 377 Těšíme se na Vás! 

O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ: Pracovní�skupina�má�široké�zastoupení�zainteresova-
ných�lidí.�� Foto: Petr Pavelka

Koncepce sociálního bydlení pro město Frýdek-Místek

nosti dlouhodobého, udrži-
telného a důstojného bydle-
ní pro osoby a domácnosti, 
které žijí v nejistých či ne-
vyhovujících podmínkách. 
Jedná se jak o jednotlivce, 
ale i rodiny s dětmi či mat-
ky samoživitelky. V tako-
vých bytech poté probíhá 

Jak se daří magnetické rezonanci 
v nemocnici po třech měsících?

NOVÝ VŮZ PRO ŠKOLU ŽIVOTA: Zástupci�měs-
ta,�které�na�novou�devítimístnou�Toyotu�Verso,�přispě-
lo�částkou�70�tisíc�korun,�se�přesvědčili,�že�místa�pro�
přepravu�klientů� je�v�ní�opravdu�dostatek�a�neméně�
velkorysý�je�i�zavazadlový�prostor.�Zkrátka�–�vůz�jako�
dělaný�pro�přepravu�více�osob,�ať�už�za�zábavou�nebo�
k�lékařským�i�jiným�účelům.�„Automobil�je�určen�pro�
Handicap�centrum�Školy�života.�Jejími�uživateli�jsou�
mentálně�postižení,�zrakově�postižení�či�osoby�s�kom-
binovaným�postižením.�V�letošním�roce�je�to�již�druhé�
auto,�které�díky�příspěvku�města�získal�poskytovatel�
sociálních�služeb.�Již�dříve�také�spolek�Cesta�bez�ba-
riér�získal�částku�270� tisíc�na�přestavbu�automobilu�
pro� tělesně� postižené� občany� Frýdku-Místku.� Přeji,�
aby�i�toto�nové�vozidlo�dobře�sloužilo�a�najelo�se�s�ním�
mnoho�šťastných�kilometrů,“�řekl�náměstek�primáto-
ra�Marcel�Sikora.�� Foto: Petr Pavelka

s uživateli sociální práce, 
která má za úkol je naučit 
bydlení si udržet,“ uvedl 

k projektu náměstek pri-
mátora Marcel Sikora. 
 Odbor sociálních služeb
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Letošní Hornické de-
sítce nepřálo příliš po-
časí. Chladno, lehký ob-
časný déšť a hlavně vítr 
vytvořil běžcům hodně 
nepříjemné podmínky. 
Přesto byly k vidění vý-
borné výkony a sešlo se 
přes 2500 běžců všech vě-
kových kategorií.

Každý rok se o perfekt-
ní začátek postará mlá-
dež a letos dorazilo 955 
mladých běžců! V nesou-
těžním Běhu pro zdraví 
s RBP vyběhlo na kilome-
trovou trať 726 zájemců. 
K závodu mílařů na 3333 m 
se postavilo na start 182 

běžců a 10 kilometrů si vy-
zkoušelo 639 mužů a žen. 
Sečteno a podtrženo se 
v sobotu 2. listopadu přišlo 
k místeckému Národnímu 
domu proběhnout 2502 
běžců. Věříme, že běžci 
byli s celým zajištěním 
spokojeni. Velké poděko-
vání patří všem pořadate-
lům za výborně odvednou 
práci! 

Na Hornické desítce Sle-
zan Frýdek-Místek repre-
zentoval nejen podle ohla-
sů výbornou organizací, 
ale také výbornými výko-
ny svých mladých svěřen-
ců. Vždyť v obrovské kon-
kurenci téměř tisícovky 
běžců z celé republiky, Pol-
ska a Slovenska vybojovali 
v závodech mládeže osm 
vítězství, osm druhých 
a jedenáct třetích míst! 
Z vítězství se mezi děvčaty 
ročníků 2004 mohla rado-
vat Anna Cagašová (2004), 
která navíc zaběhla na trati 
836 m vůbec nejlepší dívčí 
čas historie 2:24 min. Bar-
ča Bystřičanová ovládla 
ročník 2006, Anna Václa-
víková 2007 a Míša Mün-
sterová 2012, Mezi chlapci 
byl nejlepší Ondra Pavelek 
(2004), Kuba Jányš (2007), 
Ondra Mynarz (2010) 

HLAVNÍ ZÁVOD: Na�desetikilometrovou�trať�vyběhlo�639�mužů�a�žen.  Foto: Petr Pavelka

SLIB JE SLIB: I�náměs-
tek�Pavel�Machala�„se�šel�
na� hodinku� proběhnout“.�
 Foto: Petr Pavelka

Chladnou Hornickou desítku absolvovalo přes 2500 běžců

Jedním z tradičních 
šachových podniků je 
Mistrovství Moravy 
a Slezska mládeže, ko-
nané již po dlouhá léta 
v Koutech nad Desnou. 
Jedná se o velmi důle-
žitý turnaj, neboť vedle 
obvyklého cíle, tedy zis-
ku co nejvíce medailí, 
se hraje i o něco možná 
ještě důležitějšího: o po-
stupová místa na tur-
naj ještě prestižnější – 
na Mistrovství ČR.

Pravidla říkají, že po-
stupují ti, kdo se umístí 
do osmého místa, takže 
spokojeni nakonec býva-
jí i hráči, kteří se umístí 
za medailovými pozicemi. 
Týká se to ovšem pouze 
chlapců, děvčata postupují 
všechna přímo.

Ve dnech 26.–31. října 
Beskydskou šachovou ško-
lu v Koutech nad Desnou 
reprezentovalo 38 šachistů 
a šachistek, z nichž deset 
pak vybojovalo i medaili. 
Hrálo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích a cenný-
mi kovy do naší letošní 

bilance přispěli: v kate-
gorii D10 Viktorie Buch-
tová (stříbro) a Veronika 
Vančáková (bronz), v ka-
tegorii H10 Tobias Mi-
lek (zlato) a Hynek Létal 
(stříbro), v kategorii H12 
Bartoloměj Buchta (zlato) 
a Ondřej Matusík (bronz). 
V kategorii čtrnáctiletých 
byl výsledek slabší, tam to 
byla pouze jedna medaile 
– Sofie Tichá (stříbro). Na-
opak největšího úspěchu 
jsme dosáhli v kategorii 
H16, ve které naši chlap-
ci obsadili celou bednu: 
Adam Frank (zlato), On-
dřej Nytra (stříbro) a Luci-
an Vantuch (bronz). Kro-
mě ometálovaných hochů 
si postup vybojovali ještě 
Ondřej Šigut (H12), Denis 
Lička (H14) a Petr Gnojek 
(H16).

Deset medailí a deset 
postupových míst je vý-
borná bilance. Našim re-
prezentantům gratulujeme 
a přejeme jim podobný 
úspěch i o level výš – 
na republikovém mistrov-
ství.  Tomáš Adamec

Záplava medailí pro BŠŠ
Je jich více než muš-

ketýrů a v házenkářské 
reprezentaci sedmnácti-
letých se může adekvát-
ně početnou skupinkou 
pochlubit jen Zubří. Frý-
dek-Místek reprezentuje 
hned pětice hráčů Pepi-
no SKP – pravá křídla 
Jakub Brožek a Mathias 
Choleva, pravá spojka 
Jakub Rumian, střední 
spojka Ondřej Voleník 
a brankář Patrik Bartoš. 
Naposledy si užili pří-
pravný turnaj ve Fran-
cii, určený pro U18.

„Skončili jsme třetí ze 
čtyř, ale přesvědčili jsme 
se, že můžeme hrát vyrov-
naně s každým. Hlavně se 
musíme ještě zlepšit kon-
dičně, v útoku i v rychlos-
ti. A také v taktice, protože 
třeba Francouzi nás zasko-
čili vysunutou obranou, 
kterou jsme jen těžko pře-
konávali. S Maďary jsme 
vedli do poločasu, ale po-
sledních patnáct minut už 
jsme neměli síly a zlomili 
nás. Porazili jsme aspoň 

výrazně Portugalce a cel-
kově to byl super zážitek, 
protože se hrálo před pl-
nými tribunami na před-
městí Paříže a pro nás to 
bylo vyvrcholení týden-
ního soustředění,“ popsali 
kluci, kteří patří do frý-
decko-místeckého cent-
ra talentované mládeže, 
které jsou jen na čtyřech 
místech v republice. Jeho 
šéftrenérem je Daniel 
Valo, ale do Frýdku-Míst-
ku pravidelně za talenty 
dojíždí i reprezentační 
trenér mužů Jan Filip, 

aby byla zajištěna návaz-
nost s mužským týmem, 
jednotný systém a prová-
zanost mechanismů. „Pro 
kluky je určitě fajn, že se 
do reprezentace dostali 
v takovém počtu, je to pak 
pro ně jednodušší, v týmu 
je lepší chemie a vazby. 
Získané zkušenosti určitě 
zúročují i v klubu, v nej-
vyšší dorostenecké soutě-
ži – extralize – jsme zatím 
po šesti kolech čtvrtí z 12 
účastníků,“ těší trenéra 
mládeže Martina Strna-
dela.

REPREZENTANTI: Pepino�SKP�se�může�pochlubit�
hned�pěticí�hráčů�v�„repre“.�� Foto: Petr Pavelka

Házenkáři SKP mají své reprezentanty

a Václav Šodek (2011). Pro 
stříbro finišovala Viky Ťa-
hanová (2004), Viky Bar-
toňová (2008), Karolína 
Adámková (2013), Thomas 
Hlavačka v dorostu, Jan 
Klimas (2006), Pavel Ko-
lecký (2009) a David Lex 
(2013). Na bronzový stu-
pínek se při slavnostním 
vyhlášení v přeplněném 
sále mohli postavit Klára 
Ningerová a Patrik Stan-
kov v dorostu, Karolína 
Vilčková (2005), Tereza 
Kubajurová (2007), Tereza 
Hrušková (2009), Johanka 
Münsterová (2010), Kris-
týna Uhrová (2011), Natál-
ka Cudráková (2012), Vojta 

Pavelek (2004), Ondra Ho-
lubčík (2009) a Jiří Polá-
šek (2013). Naši byli vidět 
i v dalších závodech. Mezi 
muži mílaři na 3333 m ne-
našel přemožitele Vojta 
Zemánek, který tak obhá-
jil loňské vítězství v čase 
10:38 min. Hned za ním 
finišoval Patrik Stankov 
za 10:39 min. V závodě 
na 10 km se z našich nejvíce 
dařilo juniorkám. Zvítězila 
Sára Novotná za 44.47 mi-
nuty a třetí doběhla Denisa 
Pánková 46:45 min. Velká 
gratulace všem medailis-
tům, ale poděkování všem, 
kteří dorazili se proběh-

nout! Nechyběl mezi nimi 
ani náměstek primátora 
pro sport Pavel Machala, 
který nepředloženě loni 
slíbil, že si „desítku“ taky 
zaběhne. „Měl jsem samo-
zřejmě cíl to přežít a zvlád-
nout to do hodiny, což se 
mi nakonec nějak povedlo. 
Bez přípravy nemůžu chtít 
víc, ale když se to blížilo, 
snažil jsem se alespoň na-
čerpat nějaké teoretické 
rady, aspoň co se týče stra-
vování před závodem nebo 
mentální stránky. Hlavní 
bylo se nezastavovat,“ se 
smíchem hodnotil svůj vý-
kon Pavel Machala.
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V sobotu 7. března 2020 
to bude přesně 170 let, co se 
narodil prezident Osvobo-
ditel Tomáš Garrigue Ma-
saryk. U příležitosti tohoto 
výročí se zaregistrovaní 
cyklističtí nadšenci spo-
lečně na bicyklech vydají 
na trasu, kterou absolvo-
vali frýdecko-místečtí cyk-
listé sportovního oddílu 
SK Ostravica opakovaně 
ve 30. letech minulého sto-
letí. 14. září byla spuštěna 
oficiální registrace.

„Trasa nás povede přes 
místa, kudy před více jak 
80 lety projížděli. Tímto 
obnovíme tradici, která 
započala v březnu roku 
1935. Proto nás velmi těší 
a vážíme si toho, že může-
me pokračovat a navázat 
na něco, co uskutečnili naši 
předchůdci, kteří jako my 
měli rádi Československo, 
cyklistiku a chovali hlubo-
kou úctu k prezidentu T. G. 
Masarykovi,“ říká Marek 
Šimoňák, manažer projektu 
Masaryk 170, který je znám 
také jako organizátor Pekla 

Moravy, jiné extrémní cyk-
listické vyjížďky.

Trasa povede z Frýdku-
-Místku od busty TGM, sto-
jící před bývalou obchodní 
akademií, až ke hrobu v Lá-
nech. 425 km má tento itine-
rář: Frýdek-Místek – Nový 
Jičín – Lipník nad Bečvou 
– Olomouc – Mohelnice – 
Moravská Třebová – Svi-
tavy – Litomyšl – Vysoké 
Mýto – Holice – Lázně 
Bohdaneč – Chlumec nad 
Cidlinou – Poděbrady – 
Praha – Lány.

Se startem se počítá v so-
botu 7. března 2020, 03.30 
hodin. Start vyjížďky se 
bude ale odvíjet od aktuální-
ho stavu počasí. O tom, zda 
bude zvolena jednodenní či 
dvoudenní varianta vyjížď-
ky, bude závazně rozhodnu-
to ve čtvrtek 5. března.

Mezi partnery akce se 
zařadilo také Statutár-
ní město Frýdek-Místek, 
záštitu převzal primátor 
Michal Pobucký. Více in-
formací na www.masa-
ryk170.cz.  (pp)

Hold a manifestační jízda cyklistů
k 170. výročí narození Masaryka

Dne 18. října jsme se vy-
dali na 9. ročník Poháru 
města Příbrami v soutěži 
TeamGym. V nejmladší 
kategorii Junior I náš od-
díl reprezentovala Maruš-
ka Bystroňová, Maruška 
Bardoňová, Nela Lukáčo-
vá, Ela Pohludková, Niki 
Budačová, Terezka Chu-
díková a úplně poprvé 
Izabelka Delongová. 

Holky zahájily svůj závod 
na pódiové skladbě, kterou 
zacvičily velmi pěkně a do-
staly za ni zaslouženě vyso-
kou známku. Na akrobacii 
si zvedly obtížnost a poprvé 
si tak zaskákaly v první řadě 
rondát – flik – salto skrčmo, 
kde bohužel zaznamenaly 
jeden pád. Ani druhá řada 
nebyla úplně bez chybiček 
a holky tak dostaly velmi 
nízké hodnocení. Trampo-
línu až na jeden méně po-
vedený přemet zaskákaly 
čistě, a hlavně bez pádu, 
a opět se tak mohly radovat 
z krásné známky. Bohužel 
to ale stačilo pouze na 4. 
místo z 15 týmů, což je i tak 
pro nás krásný výsledek.

V kategorii Junior II jsme 
měli zastoupení dvou týmů, 
a to dívek a chlapců. Za dív-
ky závodila Naty Závodná, 
Vanďa Gřesová, Lucka Ko-
jecká, Kája Bužková, Bětka 
Geblová, Terka Brynycho-
vá, Bára Hylská, Kiki Ma-

cháčková, Terka Divišová 
a náhradník Sabi Vančová. 
Hned první disciplínou si 
starší holky zajistily prů-
běžné vedení a mohly se 
tak pyšnit nejvyšší znám-
kou za akrobacii, která byla 
zaskákána bez výrazných 
chybiček. Pokračovaly 
na trampolíně, kde si připsa-
ly sice dva pády z dvojného 
salta a Tsukuhary, kterou 
si Vanďa zaskákala úplně 
poprvé, ale všichni věříme, 
že příště se jí to už povede. 
Svůj závod zakončily pódi-
ovou skladbou, která byla 
zacvičena kvalitně i přesto, 
že si zvedly obtížnost, a tak 
mohly být spokojené, až 
na velmi nízkou známku 
za provedení. Nakonec to 
holkám vyšlo na stupně ví-
tězů a radovaly se tak z krás-
ného 3. místa z 15 týmů.

Naši chlapci ve složení 
Honza Provazník, Damián 
Peřina, Kuba Brettschne-

ider, Kája Delong, Adam 
Moskva, Vašek Svoboda, 
Peťa Roman a náhradník 
Mário Murín se předvedli 
jako první na pódiové sklad-
bě, kde sice také získali vel-
mi nízkou známku za pro-
vedení, ale obrovský potlesk 
za celkový dojem. Akroba-
cie byla zaskákána bez chy-
biček, a dokonce si chlapci 
zvedli obtížnost a v první 
řadě si tak zaskákali rondát 
– flik – salto toporné. Násle-
dovala trampolína, která se 
bohužel neobešla bez dvou 
pádů. Posledním skokem ale 
Honzík zlepšil náladu celé-
mu týmu, když ustál dvojné 
salto s obratem. Kluci si tak 
ve své kategorii zasloužili 
zlaté medaile a v porovnání 
s holkami by skončili na 9. 
místě z 16 týmů.

Všechny děti zaslouží 
obrovskou pochvalu za vel-
mi povedený závod a už se 
těšily na další závody.

Gymnastika při 11. ZŠ úspěšně zahájila teamgym sezónu

Všichni fanoušci bojo-
vých sportů žili v uply-
nulých dnech „Zápasem 
století“ v MMA Vémola 
vers. Végh, který dopadl 
pro českého zápasníka ne-
slavně, místní ale může tě-
šit, že i Frýdek-Místek má 
svého zástupce, který už 
vybojoval své první profi 
vítězství a je na začátku 
cesty, která jej třeba může 
jednou přivést před dva-
cetitisícový dav, který se 
sešel v O2 aréně.

Mladý talentovaný bojov-
ník z Frýdku-Místku Lukáš 
Závičák (23) na galavečeru 
Octagon Fight Club (OFC) 
5 – Bitva o Ostravu, pořá-
daném pod federací Way Of 
Warrior jako profesionální 
mezinárodní zápas podle 
pravidel MMA, po dvou po-
rážkách pocítil, jak chutná 
vítězství. Místní jej mohou 
znát z předchozích vy-
stoupení, kdy se například 
v květnu na Octagon Fight 
Club 4 postaral o nejlepší 

zápas večera, ale bohužel 
prohrál se slovenským sou-
peřem na body. Nezlomilo 
jej to a dalším intenzivním 
tréninkem se dočkal odmě-
ny. „Dnes musíte, pokud 
chcete být opravdu MMA 
zápasník, trénovat dvakrát 
třikrát denně, minimálně 
dvoufázově, jednou denně 
to rozhodně nestačí. Musíte 
si najít čas na silovou i kon-
diční přípravu, takže část se 
musí odehrávat v posilovně, 
a pak trénujete techniky 
a taktiku různých bojových 
sportů, protože MMA jsou 
všechny bojové sporty do-
hromady. MMA má v sobě 
vše – od boxu, kicboxu, přes 
judo, karate nebo zápas až 
po třeba jiu-jitsu. Jsem rád, 
že mám kolem sebe lidi, 
kteří mi takovou přípravu 
umožňují,“ nechal se slyšet 
Lukáš Závičák, který se 
k bojovým sportům dostal 
vlastně náhodou. „Jsem 
docela malý, a tak jsem se 
chtěl naučit bránit. A potom 

to přerostlo v koníček a pak 
ještě v něco víc. Dnes už 
mám cíl něco ukázat, ab-
solvovat nějaký zápas, který 
mě proslaví, výhledově bych 
se tím chtěl živit,“ přiznává 
mladík, který zápasí v kate-
gorii do 66 kg.

„Má to v hlavě srovnané, 
dodržuje životosprávu, má 
cíl, který jej vede, i disciplí-
nu, proto jej podporuji. Je to 
srdcař, a ne nějaká jedno-
duchá mlátička. Líbí se mi 
i ta jeho filozofie, že bere 
MMA jako ideální cestu 
pro ty, kteří jsou duší rváči, 
aby se vybouřili a zklidnili 
v rámci pravidel. Podporu-
ji jej, protože je to mladý 
sportovec, který má vel-
ký potenciál,“ přidal svou 
charakteristiku mladého 
fightera Aleš Hrtus, hlavní 
partner galavečera OFC, 
který probíhal v minulých 
letech i za podpory města. 
Do Frýdku-Místku by se 
měla přehlídka novodobých 
gladiátorů vrátit. „V květ-

PRVNÍ VÝHRA: Zleva� Aleš� Hrtus,� Lukáš� Závičák�
a�Daniel�Švarc.

I Frýdek-Místek má talentovaného bojovníka s ambicemi

nu nás čeká OFC 6, velký 
galavečer, největší akce 
bojových sportů, kterou 
bychom moc chtěli usku-
tečnit v hale Polárka. Zve-
dáme úroveň každou akcí 
a i napřesrok chceme nabíd-

nout večer s mezinárodní 
konkurencí, který chceme 
naplnit osmi profi zápa-
sy,“ nastínil další možnou 
frýdecko-místeckou stopu 
v tomto sportu pořadatel 
akce Daniel Švarc.
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Start soutěže: 24. 10. 2019

Termín pro odevzdání: 
3. 2. 2020

TECH – talent 2019
INDUSTRIAL – talent 2019

TECH – talent 
Vytvořit 3 min. video o technické profesi, 
která je provozována na území města 
Frýdku-Místku. 

    INDUSTRIAL – talent 
Vytvořit 3 minutové video o průmyslovém 
objektu, který je umístěn na území města 
Frýdku-Místku. 

Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům SŠ se sídlem ve Frýdku-Místku. 
Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo tým, tzn. samostatně žák ZŠ nebo tým, 
který bude sestaven pouze z žáků ZŠ z F-M nebo smíšený tým žáků ZŠ a studentů SŠ z F-M.

Porota soutěže bude hodnotit originalitu a kvalitu zpracování soutěžního videa, které bude 
předáno na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do pondělí 3. 2. 2020 do 17 hod., 
včetně přihlášky s označením typu soutěže, adresou školy, třídou, jménem a příjmením žáka 
nebo jednotlivých členů týmu.

Výherci soutěže získají hodnotné ceny primátora města Frýdku-Místku. Slavnostní vyhlášení 
soutěže a předání cen proběhne v zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku ve čtvrtek 
5. 3. 2020.
 
 

 

Statutární město Frýdek-Místek pořádá soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ z Frýdku-Místku 

Počátkem měsíce listo-
padu, v období vegetač-
ního klidu, bývá na po-
zemcích města zahájeno 
kácení provozně nebez-
pečných a odumřelých 
stromů, které vybírají 
a hodnotí referenti zeleně 
odboru životního pro-
středí a zemědělství.

Kácejí se také stromy, 
které vypadají na první 
pohled zdravě, avšak jsou 
kvůli jejich rizikovým de-
fektům, napadení škůdci, 
chorobami nebo dřevokaz-
nými houbami, které snižu-
jí zdravotní stav, provozně 
nebezpečné. Tyto stromy 
se mohou rozlomit nebo 
vyvrátit, což by mohlo způ-
sobit újmu na zdraví nebo 
majetku našich občanů.

Referenti zeleně kon- 
trolují a vyhodnocují, kte-
rý strom bude pokácen 
a který lze ještě zachovat 
a zvýšit jeho provozní 
bezpečnost například oře-
zem větví nebo instalací 

vazby v koruně stromu.
V letošním roce bylo 

ve veřejné zeleni vybráno 93 
stromů, které budou poká-
ceny z výše uvedených dů-
vodů v několika lokalitách.

Na ulici Antala Staška 
dojde k vykácení čtyř bříz. 
V parku Sady Svobody do-
jde ke kácení několika stro-
mů (lípy, bříza, javor), které 
jsou suché nebo usychající 
a především jsou silně napa-
dené jmelím a jejich záchra-
na již není možná. Na ulici 
Jana Čapka dojde k vykáce-
ní 16 kusů višní křovitých, 
z nichž některé začínají 
usychat, jiné mají v oblastí 
větvení dutinu a dřevokaz-
nou houbu. Na ulici 8. pěší-
ho pluku dojde k vykácení 
skupiny usychajících smrků 
a dominantního jasanu, je-
hož kořenový systém je na-
paden dřevokaznou houbou. 
Na ulici Bahno-Příkopy bu-
dou vykáceny jasany, olše 
a lípa. Důvodem kácení jsou 
podemleté kořeny a usychá-

ní. 1 lípa a 2 břízy budou vy-
káceny na ulici 1. máje.

Důvodem ke kácení 
většiny stromů je jejich 
usychání, kde v městských 
podmínkách, ve kterých 
mají stromy zhoršené pod-
mínky pro růst, především 
omezený prokořenitelný 
prostor a nedostatek vláhy, 
dochází v měsících se sní-
ženým úhrnem srážek 
ke zmenšení půdního ob-
jemu a trhání jemných vlá-
sečnicových kořínků, které 
je jedním z činitelů způso-
bujících usychání stromů.

V příloze na webu města 
naleznete seznam dřevin ur-
čených ke kácení ve veřejné 
zeleni v období vegetačního 
klidu 2019/2020, které pod-
léhají povolení dle zákona 
o ochraně přírody a krajiny.

Kácení dřevin bude také 
doplněno o již tradiční údrž-
bu vybraných keřových po-
rostů. Tato údržba spočívá 
ve zmlazování a průklestu 
keřů, která zabezpečí nejen 

Kácení ve veřejné zeleni v období vegetačního klidu

úpravu průchozích profilů, 
podchozích výšek a zlep-
šení rozhledových poměrů 
v křižovatkách, nýbrž i sa-
motnou regeneraci porostů.

Referenti zeleně odboru 
životního prostředí a země-
dělství v současné době při-
pravují podklady pro výsad-
by nových stromů. Vybírají 
vhodná a účelná místa pro 
výsadbu, která nejsou v ko-
lizi s dopravní a technickou 
infrastrukturou a jejich 

ochrannými pásmy, rozvo-
jem území nebo nesouhlas-
nými stanovisky dotčených 
orgánů státní správy. 

V podzimních dnech 
roku 2019 bude veřejná 
zeleň Frýdku-Místku 
obohacena celkem o 143 
nových stromů a 177 
keřů různých druhů 
a kultivarů vhodných 
do městských podmínek.

Ve čtvrtek 21. listopa-
du proběhne v budově 
Okresní správy sociální-
ho zabezpečení ve Frýd-
ku-Místku česko-slo-
venský poradenský den 
k důchodům.

Odborníci z České sprá-
vy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) a slovenské So-
ciálnej poisťovně budou 
připraveni poradit lidem, 
kteří pracovali nebo stále 
pracují v České republice 
i na Slovensku, ve věcech 
týkajících se jejich důcho-
dových nároků v obou ze-
mích. Konzultace budou 
probíhat v době od 9.00 
do 12.00 hodin a odpoled-
ne od 13.00 do 16.00 hodin. 

Zájemci o konzultaci 
získají aktuální informa-
ce o důchodovém pojištění 
v obou státech, konkrétních 
podmínkách nároku na dů-
chod, dobách pojištění, dů-
chodovém věku, postupu při 
uplatňování žádostí o dů-
chod a v neposlední řadě 
také informace o stavu pro-
bíhajícího důchodového ří-
zení. Poradenství je bezplat-
né. S ohledem na tradičně 
velký zájem doporučujeme 
si konzultaci v konkrétním 
čase předem rezervovat. 
Možnost přihlášení je na te-
lefonní lince: 558 604 818, 
p. Poláková Ludmila, nebo 
prostřednictvím e-mailu: 
ludmila.polakova@cssz.cz.

Poradenský den k důchodům
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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. 

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.

V souladu s „Pravidly 
pro udělování Cen statu-
tárního města Frýdku-
-Místku“, které schváli-
lo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 6. 
zasedání 7. 9. 2015, vyzývá 
odbor kancelář primátora 
k podání návrhů na oceně-
ní osobností našeho města, 
které by si podle názoru 
navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2019.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2019 
bude slavnostně udělena 
v průběhu roku 2020 v sou-
ladu se schválenými pravi-
dly pro udělení této ceny (na-
jdete je na našich stránkách 
www.frydekmistek.cz).

O udělení Ceny statutár-
ního města Frýdku-Místku 
za rok 2019 rozhodne za-
stupitelstvo města na zase-
dání v roce 2020.

Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:

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

Předkládat návrhy 
na udělení ceny města mo-
hou pouze občané města, 
a to písemně prostřednic-
tvím podatelny Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, 
nejpozději do 31. 12. 2019.

Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliš-
tě nominovaného a odů-
vodnění nominace. Na-
vrhovatel dále uvede své 
jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.

Návrhy eviduje a zpraco-
vává Jana Svačinková, odbor 
kancelář primátora (kontakt: 
558 609 113, svacinkova. 
.jana@frydekmistek.cz).

Ukončení svozu bioodpadů 
od rodinných domů ve městě
Svoz nádob na bioodpad bude probíhat až do pátku 

29. 11. 2019, kdy proběhne poslední letošní svoz. Svoz 
bioodpadů bude poté pokračovat až od 30. 3. 2020. 
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby si přidělené ná-
doby přes zimu uschovali.

Občané Frýdku-Místku mohou zdarma a celoročně 
využít k odložení bioodpadů sběrné dvory na ul. Jana 
Čapka, Na Příkopě, Collo-louky nebo Panské Nové 
Dvory, případně kompostárnu v Bruzovicích.

Výzva k podávání návrhů na udělení
Ceny statutárního města za rok 2019
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Mateřská škola Po-
hádka na ulici Gogolova 
zase spolu. Krásné slu-
nečné dny na konci mě-
síce října přímo vybízely 
ke společné akci – rodi-
če, děti, paní učitelky 
a ostatní zaměstnanci 
mateřské školy. A tak, 
jako v loňském roce, kdy 
jsme na podzim „uspá-
vali broučky“, před Vá-
nocemi zpívali společně 
pod nazdobeným vánoč-
ním stromem na naší 
školní zahradě a před 
létem se sešli společně 
s rodiči a dětmi ještě 
2x, jsme letos vymysleli 
podzimní akci „Kutálí 
se ze dvora, tákhle velká 
brambora“. 

Nejdříve na všech pěti 
třídách vyráběli rodiče 
s dětmi roztomilé panáč-
ky „Bramboráčky“, které 
pak vystavili na školní 
zahradě, na stolech připra-

vených pro každou třídu. 
Rodiče a hosté měli mož-
nost pokochat se netradič-
ní, velmi optimistickou 
výstavou a můžeme říci, 
že kreativita a šikovnost 
našich dospěláků i dětí 
nezná mezí. Po vstřebání 
uměleckých zážitků jsme 
se všichni sešli na škol-
ním hřišti a děti spolu 
s p. učitelkami předvedly 
dva bramborové tanečky. 
Celou zahradu hlídal stra-
šák do zelí, velká textilní 
brambora a papíroví dráč-
ci, které děti vyrobily.

A protože ochotné 
paní kuchařky připravily 
pro děti čerstvé domácí 
bramborové chipsy, které 
si však musely zasloužit, 
odebrala se každá třída 
na své připravené stano-
viště. Zde děti po kultur-
ní vložce předvedly svou 
šikovnost v různých dis-
ciplínách s bramborou. 

MŠ Pohádka: Kutálí se ze dvora, tákhle velká brambora

V sobotu 19. října se 
na 2. mistrovství ČR juni-
orů v Osadnících z Katanu 
v Praze podařil šestičlenné 
výpravě členů, kteří chodí 
do Klubu deskových her, 
jenž působí na Středisku 
volného času Klíč, histo-
rický úspěch a vybojovali 
všechny tři cenné medaile. 

Celé mistrovství vypuk-
lo v 10 hodin na Gymná-
ziu Jana Nerudy v Praze. 
Každý hráč musel odehrát 
tři kola v této deskové hře 
a pokaždé hrál u stolu s ně-
kým jiným. Limit na jedno 
kolo byl stanoven 90 minut. 
Kolem 15. hodiny bylo vy-
hodnocení a předání odměn 
nejlepších a deskových her 
od firmy Albi, která celá 

mistrovství sponzorovala.
A kdo si připsal tento 

historický úspěch?: zlatá 
medaile – Šimon Vnuk, 
stříbrná medaile – Tereza 
Tomisová, bronzová me-
daile – Matouš Slíva.

Pokud jsi příznivcem 

deskových her a rád je hra-
ješ, a k tomu ještě chceš po-
stoupit na mistrovství ČR, 
tak dojdi kteroukoliv středu 
15.30–19.30 na SVČ Klíč 
do Klubu deskových her. 

 Jiří Volný, 
 doprovod výpravy

Mistři ČR v Osadnících z Katanu

Požadavky:
středoškolské vzdělání 
(nejlépe hotelová škola, 
popř. škola společného 
stravování, škola ekono-
mického směru apod.)
znalost práce na PC
znalost problematiky 
provozu ŠJ výhodou, ne 
však podmínkou
znalost právních před-
pisů z oblasti školního 
stravování výhodou, ne 
však podmínkou
zdravotní průkaz pro 
zaměstnance veřejného 
stravování (školství)
komunikativnost, orga-
nizační schopnosti
Platové zařazení:
platová třída dle Přílohy 
č. 1 k nařízení vlády č. 
341/2017 Sb.
Příplatek za vedení dle § 
124 zákoníku práce.

Předpokládaný ná-
stup: 1. 1. 2020
Náležitosti písemné 
přihlášky:
Název výběrového ří-
zení (Vedoucí školní 
jídelny Základní školy 
Frýdek-Místek, Pionýrů 
400), jméno, příjmení, 
datum narození, státní 
příslušnost, místo trva-
lého pobytu, kontaktní 
spojení (číslo telefonu, 
příp. e-mail) a podpis.
K přihlášce je nutné 
přiložit:
strukturovaný životopis
kopie dokladů o dosaže-
ném vzdělání
Přihlášky s uvedenými 
doklady doručte nej-
později do 19. 11. 2019 
v uzavřené obálce s ná-
pisem „Výběrové řízení 
– vedoucí školní jídelny 

– neotvírat“ na adresu:
Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400 
Pionýrů 400 
738 01 Frýdek-Místek
Přihlášky zasílejte se 
všemi požadovanými 
náležitostmi a příloha-
mi, bez nich není vaše 
přihláška úplná a ne-
může být zahrnuta mezi 
přihlášky dalších ucha-
zečů o obsazovanou po-
zici.
Vyhlašovatel si vyhra-
zuje právo zrušit výbě-
rové řízení na uvedenou 
pozici základní školy.
Kontaktní osoba: An-
drea Fárková – refe-
rentka školy, telefon: 
558 443 111, e-mail: 
sestka@sestka-fm.cz 
 Lukáš Synek, 
 ředitel školy

Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny 
Základní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 400.

Kdo úkol zvládl, vyslou-
žil si kartičku – brambůr-
ku, za kterou pak obdržel 
mističku teplých chipsů. 
Rodiče i děti měli také 
možnost si z připravených 
varnic čepovat švestko-
vý čaj se skořicí a celou 
zahradou se nesly veselé 
dětské písničky. Byla to 
velmi hezká akce, byli 
jsme zase všichni spolu 
a největší radost měly děti. 
Tak na shledanou zase tře-
ba před Vánocemi. 
 Kolektiv mateřské školy 
 Pohádka na ul. Gogolova
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2019/2020 najdete na www. 
.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

AKCE
18. 11.

MALOVÁNÍ 
NA PORCELÁN

Pondělní podzimní podve-
čer bude věnován porcelánu. 
Speciálními fixy si vyzkou-
šíte originální zdobení por-
celánové sady. Šálek a kon-
vičku můžete vyzdobit dle 
vlastní fantazie nebo využít 
připravené vzory, inspirativ-
ní 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: recep-
ce@klicfm.cz

23. 11.
DOPOLEDNE S TAN-

CEM | VE VČELÍM 
KRÁLOVSTVÍ

Zveme všechny malé taneč-
níky na další taneční akci 
taneční skupiny Dance 4 
Fun. Během dopoledne pro-
žijeme mnoho dobrodruž-
ství a legrace v záhadném 
včelím království. Dále si 
ukážeme, jak to v naší ta-
neční skupině chodí, co ob-
náší výuka tanečního stylu 
Disco – Dance a co vše se 
můžete u nás naučit. Jsi 
zvědavý, kdo všechno toto 
království obývá a co zají-
mavého v něm na tebe čeká? 
Tak neváhej a přijď!
Věk: 4–7 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

28. 11.
VÝROBA DOMÁCÍ 
KOSMETIKY PRO 

DOSPĚLÉ
V příjemné atmosféře provo-
něné kávou a dobrým čajem 
si společně vyrobíme něko-
lik druhů balzámů na rty, 
které jsou v podzimním 
sychravém počasí výbor-
ným kosmetickým doplň-
kem. Tuhé parfémy zvýraz-
ní vaši ženskost. Nebude 
chybět relaxační hudba, po-
hodové prostředí a přátelská 
společnost. Nechejte se unést 
nevšedními 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: recep-
ce@klicfm.cz

30. 11.
VÁNOČNÍ ČAS 

V KLÍČI
Poslední listopadovou sobo-
tu můžete prožít při klidném 
vánočním tvoření v našich 
dílnách. Společně si ozdo-
bíme svícen skleněnou mo-
zaikou. Naučíme vás uplést 
stromeček z pedigu. Sušené 
ovoce použijeme pro výrobu 
tradiční vánoční dekorace. 
K vánoční atmosféře patří 
i doplňky sváteční tabule, 
a tak si zhotovíme drátěné 
kroužky na ubrousky. Pro 
ozdobení vašich domovů si 
vyrobíme sadu vánočních 
ozdob. Nebude chybět výro-

ba vánočních přání.
Věk: Rodiče s dětmi, děti 
od 6 let, dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
a 14.00–17.00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Akce je průběžná.
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na listopad

Během celého měsíce 
října se prvňáci 1. zá-
kladní školy ve Frýdku- 
-Místku zabývali dračími 
tématy. Nejprve se vydali 
ve čtvrtek 10. října spolu 
se svými učitelkami a asi-
stentkami k frýdeckému 
Hradu pouštět draky. 
Drakiáda byla součástí 
tematické výuky v rám-
ci projektu Začít spolu. 
Na Drakiádu naváza-
la o čtrnáct dní později 
práce v centrech aktivit, 
která téma draků dále 
využila v českém jazyce, 
matematice, v ateliéru 
i v centru objevů. 

Téměř devadesát prv-
ňáčků vyrazilo ze školy se 
svými velkými i malými 
draky k nedalekému Hra-
du. „Je to ještě daleko?“ 
ptali se po cestě zvědaví 

prvňáci, protože se už ne-
mohli dočkat, až svého 
draka konečně vypustí. 
Na drakiádě si dali záležet 
i rodiče. Někteří tatínci při-
nášeli draky svým dětem 
ještě na poslední chvíli. 
Ten, kdo draka neměl, po-
máhal kamarádovi, protože 
takové vypuštění draka vů-
bec není jednoduchá věc.

V pouštění svých léta-
jících kamarádů byly děti 
většinou úspěšné. Jen ně-
které po cestě ztratily špej-
le, a tak se jejich drak držel 
při zemi. Většina draků 
však za pomoci učitelek 
vzlétla a nesla se vysoko 
do oblak. „Můj drak mi 
uletěl,“ hlásila smutně Eli-
zabethka Sznapková, ale 
kamarádi ji utěšili, že se 
její drak dostal na svobodu 
a určitě se mu někde ve Frý-

S nabídkou strávit 
dopoledne mezi našimi 
žáky nás oslovila skupina 
mladých lidí z Velké Bri-
tánie, která do Frýdku-
-Místku přicestovala mj. 
kvůli svému pěveckému 
vystoupení. V pátek 18. 
října tak dostaly naše 
děti z několika ročníků 
možnost slyšet anglicky 
hovořit rodilé mluvčí. 

Mladí Angličané z pě-
veckého sdružení Gospel 
byli na komunikaci s dětmi 
připraveni, součástí skupi-
ny byl totiž i překladatel. 
Pro starší žáky ale téměř 
nebyl třeba, neboť v hovo-
ru o zálibách, sociálních 
sítích či o vlastních poci-
tech a vnímání sebe sama 
i lidí kolem se již dovedli 
orientovat, ba někteří se 

odvážili i sami promluvit. 
S mladšími dětmi si zase 
porozuměli prostřednic-
tvím her. Neobvyklé hodi-
ny angličtiny vždy byly na-
plněny i zpěvem, a to nejen 
ukázkami z repertoáru 
skupiny Gospel, ale i ná-
cvikem a poté společným 

zpěvem dětí a našich hos-
tů. Na konci každé hodiny 
se zvědaví žáci dozvěděli, 
kdo jsou to ti černoši, kte-
ré dnes potkali na školních 
chodbách, a také zda už 
dokážou porozumět cizí-
mu jazyku, kterému se ně-
kolik let učí.

Gospel z Británie s žáky 2. ZŠ

Draci létali nejen na obloze, ale i v pracovních listech

JAK ŠEL ČAS: Základní�škola�Petra�Bezruče�(1.�ZŠ)�
slaví�130�let�a�připomněla�si�je�ke�konci�října�i�slav-
nostním�setkáním�v�Rytířském�sále�Frýdeckého�zámku.�
 Foto: Petr Pavelka

deckém lese dobře daří.
Zpáteční cesta se nesla 

ve znamení mírných ztrát 
– někteří draci létací mané-
vry nevydrželi, ale věříme, 
že šikovní tatínkové draky 
opět opraví a s dětmi vy-
razí na další pořádný let. 
A kdybyste se náhodou vy-
dali k Hradu, dávejte dobrý 
pozor, můžete tam natrefit 
na draka naší Elizabethky, 
který si tam svobodu po-
řádně užívá.

Aby draků nebylo málo, 
připravily učitelky pod ve-
dením Jitky Hanákové dě-

tem na předposlední říjnový 
čtvrtek zajímavá centra ak-
tivit. V českém jazyce žáci 
rozvíjeli grafomotoriku 
pomocí dračí jednotažky, 
v matematice dokreslovali 
drakům ocásky. V centru 
objevů si děti samy zhotovi-
ly malého papírového draka 
– a neuvěříte, jak obtížné 
bylo navázat všechny ty 
mašličky na dračí ocásek. 
A že byl pořádně dlouhý… 
Ateliér se zaměřil na oblohu 
plnou mraků, na které létal 
– kdo jiný než drak, kterého 
si děti samy vystřihly.

Zábavnou formou tak 
děti procvičily všechny 
podstatné dovednosti – gra-
fomotoriku, získaly hap-
tické zkušenosti, zvládly 
určení počtu, spojení počtu 
prvků a čísla, ale i docela 
obyčejné vystřihování, kte-
ré vůbec není pro takového 
prvňáka jednoduché.

Dětem se jako vždy 
všechny aktivity moc líbi-
ly, učí se pracovat v týmech 
a hlavně si už dovedou po-
máhat a poradit si, což je 
jedním z cílů projektu Začít 
spolu.  Renata Spustová
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15.30 Pěvecký sbor Caro, Raško-
vice
16.45 Rozsvícení Vánočního stro-
mu
17.00 The Tap Tap
Slavnostní zahájení programu 
Adventního městečka, které bude 
společně s vánočními trhy na ná-
městí Svobody od pátku 29. 11. až 
do pondělí 23. 12.

www.knihovnafm.cz
20. 11. v 17.30, Frýdek

Ajurvéga a jóga v domácí praxi
3. díl cyklu (Regina Kusová).
22. 11. v 9.00–10.30, Místek

Klub pro rodiče s malými dětmi
2. 12. v 9.00–10.30, Frýdek

Klub pro rodiče s malými dětmi
3. 12. v 18.00, Místek

TURECKO: 
Dechberoucím Kurdistánem

Cestovatelská přednáška 
M. Štěpánka.
VÝSTAVY:

Výstava obrazů a malovaného 
hedvábí textilní výtvarnice Jany 
Petříkové – (výstavní prostory 
studovny Místek, Hlavní 112.)

Zdeněk Piner – obrazy (Ústřední 
knihovna, Jiráskova 506)

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

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
čtvrtek 21. listopadu, 
9.00 až 12.00 hodin 
a od 13.00 do 16.00, 

v budově Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve F-M
Česko-slovenský poradenský 

den k důchodům
Možnost přihlášení na tel.: 
558 604 818, p. Poláková Ludmi-
la, nebo prostřednictvím e-mailu: 
ludmila.polakova@cssz.cz.

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

záznam
Depeche Mode v letech 2017/18 
odehráli na 115 koncertů své Glo-
bal Spirit Tour pro více než tři 
miliony fanoušků po celém světě. 
Povolali režiséra Antona Corbij-
na, autora klipů světoznámých 
hitů jako Personal Jesus nebo En-
joy The Silence, aby zachytil ne-
zkrotnou energii jejich vystoupení 
a spolu s ní i příběhy šesti nejvěr-
nějších fanoušků.

DIVADLO
Čt 21. 11. v 19.00

Čarodějky v kuchyni 
V.I.P. Art Company 
/ mimo předplatné

Co se stane, když osud svede dvě 
zralé ženy, které se dlouhá léta 
nenávidí, do televizní kuchařské 
show? Urážky jsou pikantnější než 
připravované pokrmy, výpady os-
třejší než chilli paprika, atmosféra 
hustější než bešamelová omáč-
ka… Diváci v hledišti jsou vtažení 
do „jakoby“ živého vysílání a rea-
gují spontánně na moderátora Ste-
vena, který sehraje v osudech obou 
kuchařek klíčovou roli.

Pá 22. 11. v 19.00
Lež 

Divadlo Verze
/ př. sk. Chytré rozptýlení

Alice a Michel jsou poměrně šťast-
ný a spokojený manželský pár. 
Jednoho dne čekají hosty k večeři 
– své dlouholeté přátele Laurence 
a Pierra. Alice toho dne dopoled-
ne zahlédla ve městě Pierra, jak se 
líbá s cizí ženou. Komedie, která 
rozvíjí téma pravdy a lži v partner-
ských vztazích.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 24. 11. v 15.00

O zlobivé princezně
/ Divadlo Kozlovice

Těžké to má král se svou dcerou. 
Princezna je zlobivá, služebnictvu 
dělá naschvály a král si s ní neví 
rady. Pak přijde na nápad – svat-
ba! Ale princezně se tento nápad 
vůbec nezamlouvá… Pohádka je 
vhodná pro děti od 3 let.

KINO
PO 18. 11. v 17.00

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

PO 18. 11. v 19.00
Dálava 

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

ÚT 19. 11. v 17.00
Ukradený stát 

SR / ČR | dokumentární | 15+ | slo-
vensky | 79 min. | 120 Kč

ÚT 19. 11. v 19.00
Nejlepší 

PL | životopisný | 15+ | titulky | 110 
min. | 80 / 60 Kč

ST 20. 11.v 10.00
Panství Downton 

UK | drama | 12+ | titulky | 122 
min. | 60 Kč

ST 20. 11. v 17.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 96 
min. | 140 Kč

ST 20. 11. v 19.00
Párty hárd 

ČR | komedie | 15+ | česky | 62 min. 
| 140 Kč

ČT 21. 11. v 15.00
Diego Maradona 

VB | dokumentární | 12+ | titulky | 
130 min. | 80 Kč

SO 23. 11. v 15.00
Toy story 4: Příběh hraček 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 80 / 60 Kč

SO 23. 11. v 17.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 103 min. | 140 Kč

SO 23. 11. v 19.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 96 
min. | 140 Kč

NE 24. 11. v 10.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 103 min. | 140 Kč

NE 24. 11. v 17.00
Depeche Mode: 

SPIRITS in the Forest 
UK | záznam koncertu | 12+ | titul-
ky | 95 min. | 250 / 200 Kč

NE 24. 11. v 19.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 96 
min. | 140 Kč

PO 25. 11. v 17.00
Zábava, zábava 

PL | drama | 12+ | titulky | 88 min. 
| 130 Kč

PO 25. 11. v 19.00
Matthias a Maxime 

CAN | drama | 15+ | titulky | 119 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 26. 11. v 17.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 103 min. | 140 Kč

ÚT 26. 11. v 19.00
Boží láska 

BR | drama | 18+ | titulky | 101 min. 
| 130 / 110 Kč

ST 27. 11. v 10.00
Přes prsty 

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 60 Kč

ST 27. 11. v 17.00 
Doktor Spánek 

od Stephena Kinga 
USA | horor | 15+ | titulky | 152 
min. | 140 Kč

ST 27. 11. ve 20.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 96 
min. | 140 Kč

VÝSTAVY:
Michaela Eich – Asie

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

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
Pá 29. 11., náměstí Svobody

Rozsvěcování Vánočního stromu

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
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 
revoluce. V rámci tohoto jedineč-
ného programu zazní hudba světo-
vých i českých autorů, která bude 
prokládána čtenou korespondencí 
Václava Havla v podání české he-
rečky Valérie Zawadské.
Účinkují: Eva Garajová – mezzo-
soprán, Zbyňka Šolcová – harfa.

Út 19. 11. v 19.00, 
historický sál ZUŠ
Lubomír Brabec

/ př. sk. Komorní koncerty
Kytarista Lubomír Brabec patří 
bezesporu k nejvýznamnějším 
interpretům české současnosti. Je 
mu vlastní stylově pestrý repertoá-
rový rejstřík a svými strhujícími 
výkony a přirozenou virtuozitou si 
získává obdiv koncertní veřejnosti.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Út 19. 11. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče
Ladislav Zibura: 

Prázdniny v Evropě
/ mimo předplatné / vstupné 

190 Kč / 150 Kč studenti a senioři
Cestovatelská projekce / stand-
-up. Přijďte se zasmát u vyprávění 
o 14 000 kilometrů dlouhé cestě 
na sedadle spolujezdce. Mladý spi-
sovatel a blonďatý rošťák Ladislav 
Zibura se tentokrát vydal do ob-
lasti, která je dostupná a krásná, 
přesto o ní většina cestovatelů 
nemluví. Vydal se prostopovat Ev-
ropu.

VÝSTAVY
Matěj Boček – Malba

Matěj Boček je absolventem ba-
kalářského studia ateliéru kresby 
u Josefa Daňka na Ostravské uni-
verzitě. Ve svých malbách se vě-
nuje různým humorným námětům 
a situacím. Snaží se o zpracování 
vážných témat s jistou dávkou nad-
sázky a ironie. Matějovy obrazy 
jsou tvořeny abstraktními struktu-
rami a jednoduchými tvary figur či 
zvířat, které často kontrastují s dě-
jem v pozadí.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

SPECIÁLNÍ PROJEKCE:
Ne 24. 11. v 17.00
Depeche Mode: 

SPIRITS in the Forest
UK, 2019 • 95 min režie: Anton 
Corbijn • anglická verze s český-
mi titulky • přístupný od 12 let • 
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FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Listopad 1989 
Listopadové události roku 1989 
tak, jak se odehrávaly v našem re-
gionu. 
 Výstava 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 
Beskyd v nedávné době získalo 
téměř 200 ks takových pohlednic, 
adresovaných jedné z frýdeckých 
rodin v období 2. světové války. 
Vernisáž ve čtvrtek 28. listopadu 
v 17 hodin ve Frýdeckém zámku. 
Výstava potrvá do 12. ledna.

 DĚNÍ V MUZEU:
Středa 20. listopadu, 10.00–12.00 
a 16.00–18.00 hodin, Zelený dům

Workshop Mechorosty 
rostoucí na kůře stromů 

a na mrtvém dřevě
Ukážeme si základní snadno po-
znatelné druhy epifytických a epi-
xylických mechorostů. Účastníci si 
vytvoří srovnávací herbář. Přinést 
je možné i vlastní sběry mechoros-
tů. Vhodné pro žáky a studenty se 
zájmem o přírodopis/biologii, pe-
dagogy a všechny zájemce o pří-
rodu. 

Čtvrtek 21. listopadu v 16.30 
hodin, 

Zelený dům
Voda ve Frýdku-Místku

Historické vodní náhony a kanály, 
nádrže, mlýny, regulace řeky Os-
travice a Morávky, mosty a lávky, 
kašny, fontány, zdroje vody a pra-
meny. 
Čtvrtek 28. listopadu v 18 hodin

Vánoční pozdravy  
a jejich historie

Kuriozity na nejstarších vánočních 
pohledech, vlastenecké i charita-
tivní vánoční pozdravy z období 
první republiky, budovatelské vá-
noční pozdravy, po roce 1989 se 
vrací andělíčkové, Ježíšek, Tři krá-
lové. Přednáška jako doprovodná 
akce po vernisáži k výstavě. 

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

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

Čtvrtek 28. listopadu
od 18 hodin

VŠECKY KRÁSY SVĚTA
Verše Jaroslava Seiferta (ale i dal-
ších básníků) k příležitosti oslavy 
prvního výročí trvání spolku.

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
Od 21. 11. otevíráme novou lekci, 
která je vhodná pro začátečníky 
a mírně pokročilé: JEMNÁ AN-
TISTRESOVÁ JÓGA, každý čtvr-
tek od 19.00 do 20.10 hodin (info 
v rozvrhu na webových stránkách)
Od 3. 1. otevíráme mini kurz pro 
ZDRAVÁ ZÁDA A BEDERNÍ 
SVALY, každý pátek od 18.15 
do 19.45 hodin – pět setkání
Od 5. 1. otevíráme mini kurz 
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO AB-
SOLVENTKY ZÁKLADNÍCH 
KURZŮ, každou neděli od 16.45 
do 18.15 hodin – pět setkání

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.

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

20. 11. – Velké šátkování
27. 11. – Přednáška – Výchova 

synů – p. Mečkovský
28. 11. – Pletení adventních věnců

30. 11. – Zájezd do Hovězí
30. 11. – Senzames

MAgNoLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
21. 11. (čt) v 19 h 

Martin Miky Zábranský 
& Joe After

Neslyšící písničkář hrající až 
na čtyři nástroje najednou, majíce 
osm zdravých prstů, kterého hu-
debně doprovodí ostravský basista 
Joe After.

23. 11. (so) ve 20 h.
Dobráci od Kosti, 

Lubomír BUŽMA Khýr
Ostravsko-frýdecko-místecká ka-
pela, hrající již nějakou tu dekádu, 
vám zahraje v domácím prostředí 
nefalšované bluesové fláky.

28. 11. (čt) v 19 h.
Folk & Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné 
hudební jamování příznivců čun-
drácké muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. Vstup zdarma.

dIVAdLo ČTYŘLíSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 23. listopadu v 15 hodin
O Červené Karkulce

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

Pro mládež a dospělé
Sobota 30. listopadu v 19 hodin

Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Soukromý 
detektiv Evžen Mýdlo nás zavede 
do vykřičeného domu v 30. letech 
20. století, kde bude řešit záhadu 
ztraceného prstenu se vzácným 
diamantem samotné bordelma-
má Agáty! Hraje DS KuKo F-M, 
vstupné 100 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

úterý 19. 11. v 19.00 hodin
Ladislav Špaček 

– Etiketa ve zkratce

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí 
s dobrými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz
(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 kerami-
ku, litinu, dřevořezbu, k dostání 
zde jsou originální šátky a šály, 

nástěnné kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

.
ŠKoLA JógY KARAKAL

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

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života…



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

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

26. 11. od 18 hodin
BESEDA SE ZDEŇKEM 
ŠEBESTOU A LENKOU 

KOVALOVOU
v knihkupectví Kapitola v Míst-
ku na téma Relaxace – móda, 
nebo nutnost?
Jste srdečně zváni do báječného 
knihkupectví na netradiční se-
tkání se zajímavými osobnostmi 
na téma, které je více než aktu-
ální.

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 zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze porod-
ních asistentek 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 TĚHOTEN-
SKÝCH 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 ná-
cviky manipulace s dítětem, ma-
sáže kojenců, metodika správné-
ho krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperak-
tivních dětí). Pod vedením fyzi-
oterapeutky!

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

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

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

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

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

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

ATELIÉR KRESbY A MALbY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

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

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVARNÝ ATELIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, 
tvorba na zadané téma. 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
středa 27. 11. v 17.30–20.00

Dílničky: výroba vánočních 
ozdob a věnců 1 
(nutná rezervace)

čtvrtek 28. 11. v 17.30–20.00 
Dílničky: výroba vánočních 

ozdob a věnců 2
(nutná rezervace)

LUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
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 bato-

lata)
Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
cena 100 Kč/lekce, rezervace 
na tanecprozeny@seznam.cz

Jumping pro dospělé – pondělí 
až středa 18.00–19.00, čtvrtek 
17.00–18.00, pátek co 14 dní 
17.00–18.00, neděle 10.00–

11.00, cena 90 Kč/lekce, rezer-
vace na rezervace.lumpikov.cz

kurz READY WOMAN 
(komplexní vzdělávací kurz pro 

maminky vracející se na trh 
práce), kurz je finančně podpo-

řen Statutárním městem 
Frýdek-Místek

kurz MANAŽERSKÁ AKA-
DEMIE pro ženy (od 8. 11. – 

půlroční kurz pro ženy, které se 
chtějí posunut na manažerskou 

pozici nebo na manažerské 
pozici pracují)

VOLNÁ MÍSTA VE ŠKO-
LIČCE LUMPÍKOV – po–pá 
7.00–17.00, malá skupinka dětí, 

individuální přístup, ZVÝ-
HODNĚNÉ CENY, 
více informací na 

madejovalumpikov@gmail. 
.com

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/
Čtvrtek 21. 11. v 19.00

ČLOVĚKA NEPOCHOPÍŠ
– komedie

Představení se skládá ze dvou volně 
propojených jednoaktovek. První se 
odehrává ve wellness centru hotelu 
s nevalnou pověstí, druhá je umístě-
na do prostředí úschovny zavazadel 
téměř zapomenutého nádraží.

Čtvrtek 28. 11. v 19.00
IMPROZÁPAS 

– FrMol vs Valouny
– improvizace

Pátek 29. 11. v 19.00 
RECITÁL JAROSLAVA 

PSZCZOLKY
– hudební recitál

VEŘEJNÝ MALíŘSKÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

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

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. 

21. 11. čtvrtek NA STOJÁKA
STAND UP COMEDY SHOW 
OPĚT VE STOUNU. VYSTOU-
PÍ: ADÉLA ELBEL, ARNOŠT 
FRAUENBERG A JAKUB ŽÁ-
ČEK. *PŘEDPRODEJ*
22. 11. pátek MOWDEES (FM)
NOVÁ FM KAPELA SLOŽENÁ ZE 
ČLENŮ MÍSTNÍCH KAPEL. AF-
TERPARTY DJ KAREL & DAVID.
23. 11. sobota VISACÍ ZÁMEK 
& ZNOUZECTNOST
PUNKS NOT DEAD! DVĚ NEJ-
ZÁSADNĚJŠÍ PUNKOVÉ KAPE-

LY ČESKA MÍŘÍ DO STOUNU.
27. 11. středa STOUNDRUM – 
VSTUP ZDARMA
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOV-
KA SE VRACÍ DO STOUNU.
29. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KOMÁR A KAMIL ROZJE-
DOU TY NEJLEPŠÍ HITY DOB 
MINULÝCH.
30. 11. sobota RHYTHM OF 
THE NIGHT / TECHNO NIGHT
TECHNO IN DA STOUN. DJS: 
SEAN FINN, TOM EQUI, JON-
NY VO, EWA.
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30/11 Frýdek-Místek 
Nová scéna Vlast
od 16:00
vstupné dobrovolné

FINÁLE

10 NEJLEPŠÍCH ZPĚVÁKŮ NA VELKÉM PODIU

více informací na
BESKYDSKYSLAVIK.CZ

Skvělé pěvecké výkony, světelná show, projekce
a mnoho dalšího!
Vystoupí taneční skupina Funky Beat, 
Kateřina Lebedová a další.
Catering i pro diváky!

Také do Frýdku-Míst-
ku mohou zavítat pří-
znivci vážné hudby na je-
den z Hudebních výletů 
Svatováclavského hudeb-
ního festivalu. Plánovaný 
koncert z tohoto cyklu se 
připravuje na Mikuláše 
do Rytířského sálu Frý-
deckého zámku.

Mistrovská díla dvou 
velikánů zazní v podání 
předních českých interpretů 
včetně sólistů České filhar-
monie. Beethovenův Septet 
Es dur (Septuor) vznikal 
souběžně s jeho první sym-
fonií a během krátké doby se 
stal jedním z jeho nejúspěš-
nějších a nejoblíbenějších 
děl pro „velké komorní ob-
sazení“. Na jeho interprety 
jsou kladeny vysoké inter-
pretační nároky, a to jak pro 
jednotlivce, tak technicky 

pro utvoření ansámblu, kdy 
se musí sejít špičkoví hráči 
jednotlivých nástrojových 
skupin. Svojí délkou 40 mi-
nut se velice blíží serenádě, 
podobně jako následující 
Schubertův Oktet F dur (60 
minut), který byl kompono-
ván na zakázku právě jako 
protiváha k Beethovenovu 
opusu a je tedy i podobně 
strukturně vystavěn.

Interpreti: Bennewitzo-
vo kvarteto, Igor Františák 
(klarinet), Ondřej Vrabec 
(lesní roh), Martin Petrák 
(fagot), Petr Ries (kontra-
bas)

Bennewitzovo kvarteto 
je v mezinárodním měřítku 
špičkovým komorním sou-
borem, což dokládají nejen 
vítězství ve dvou prestižních 
soutěžích – v Ósace v roce 
2005 a Prémio Paolo Borci-

ani v Itálii v roce 2008, ale 
i pochvalné hlasy kritiky. 
Již v roce 2006 německý 
list Frankfurter Allgemeine 
Zeitung napsal: „…obdivu-
hodná byla vedle zřetelné 
strukturace hudby zvukově 
krásná tónomalba a into-
nační čistota provedení. Jen 
velmi zřídka člověk zažije 
takto umně a efektně znějící 
harmonie… Veliké umění.“ 
Tak si jej nenechejte ujít.

VELKOLEPÁ 
KOMORNÍ HRA 

Beethoven / Schubert
Ludwig van Beethoven 

(1770–1827): 
Septet Es dur, op. 20

Franz Schubert (1797–
1828): Oktet F dur, D. 803
Pátek 6. 12. od 18 hodin 

Frýdek-Místek – Rytířský 
sál Frýdeckého zámku

Hudební výlet Svatováclavského hudebního festivalu

KulturaFM připravu-
je na čtvrtek 5. prosince 
od 20.00 sólový recitál 
jednoho z nejznámějších 
písničkářů Jaromíra No-
havici, s kytarou a heli-
gonkou, sestavený nejen 
ze známých písní, ale 
i z aktuálních novinek 
z posledního alba Poruba.
Fanouškové Jarka Noha-
vici si již určitě zvykli, že 
jeho koncerty jsou samé 
překvapení a vždy napros-
to nově dramaturgicky se-
stavené, a rozhodně se mají 
na co těšit! Na současných 
koncertech Jarka dopro-
vází na akordeon a piano 

vynikající muzikant z Var-
šavy Robert Kusmierski 
a na perkuse a bicí Pavel 
Plánka z Plzně. Na koncer-
tě si mohou diváci zakoupit 
CD, DVD, zpěvníky atd.                                                                                                          

Prodej vstupenek:
Termín: Čt 21. 11. 

od 10.00 do 14.00, v přípa-
dě nevyprodání Pá 22. 11. 
10.00–14.00 / Nová scéna 
Vlast. V den prodeje budou 
připraveny pouze tištěné 
vstupenky. Na tento kon-
cert nepřijímáme žádné 
rezervace ani objednávky 
na fakturu. Počet vstupenek 
/ osoba je maximálně 6 ks! 
Platba pouze v hotovosti.

Nohavica v Bezruči

 

Pořádá statutární město  prostřednictvím .

 

Pátek 
29. 11.

Zvířátka | trhy | výtvarné dílničky | betlém | Ježíškova pošta | vláček

Rozsvěcování vánočního
stromu Pátek29.11.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

F
P

/R
M

-0
02

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

F
P

/R
M

-0
02

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
F

P
/R

M
-0

02

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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

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

Firma poskytuje stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, pružná pracovní doba.Čištění sedacích souprav, koberců

kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

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

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence, 
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele, 
právnické osoby, i neziskové organizace.

Levně a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
Email: mensikova.marie@gmail.com

Kosmetické studio 
Tara77

T. G. Masaryka 1129, 
Frýdek-Místek

www.kosmetika-frydek-
-mistek.cz

724 938 596
kyslíková mezoterapie 

diamantová dermabraze 
bio lifting

oxygenoterapie
aromaterapie

prodlužování řas
thermage ultera 
plasma covering

radiofrekvenční lifting 
fotorejuvenace 
microneedling 

další kosmetické služby

Nabídka práce: Kuchař
Místo výkonu práce: Střední odborná škola, 

Frýdek-Místek, p.o., pracoviště Lískovecká 2089
Nástup: 1. 12. 2019 

Zatím doba určitá do 30. 11. 2020.
Plný úvazek

Zaměstnanecké benefity: Příspěvek FKSP, 
zvýhodněné mobilní tarify
E-mail: sosfm@sosfm.cz

Tel.: 555 530 617, Marcela Valyiová


