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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
touto dobou se většinou věnujeme těm, kterým kon-

čí dva měsíce volna a nastupují znovu své školní po-
vinnosti, a zejména pak těm, kteří jdou do školy vůbec 
poprvé, ale letos se školní docházka mnohem více do-
týká nás všech a je v souvislosti s koronavirem velkou 
výzvou i neznámou pro všechny.

Rodiče se určitě modlí, aby již dále na ně nebyly klade-
ny mnohem vyšší vzdělávací nároky, spojené s distanční 
výukou, aby nemuseli řešit stravování vlastními silami 
a u těch menších dětí i nezbytný dozor. Určitě bychom 
byli všichni rádi, kdyby bylo o děti znovu postaráno, 
jak jsme byli zvyklí, v rámci klasického vzdělávacího 
systému, v obvyklých hodinách i v obvyklém rozsahu. 
Pedagogové to ovšem nebudou mít jednoduché. Vedle 
nastavených aktuálních hygienických pravidel se musí 
vypořádat s určitým výpadkem vědomostí, zkusit dohnat 
důležité učivo, připomenout zapomenuté a určitě nebu-
de úplně jednoduché přimět školáky znovu k jejich kaž-
dodenním povinnostem i patřičnému chování. Jsem ale 
přesvědčen, že tak jako se každoročně na začátek školy 
děti netěší, letos tomu bude přece jen jinak, protože jejich 
kamarádi, školní kolektiv i učitelé jim jistě chyběli. Když 
se tohoto prvotního nadšení podaří využít, mohou školy 
najet na pozitivní vlnu a… a jsme u toho. Přejme si, aby 
slovo pozitivní nezaznívalo v nepříjemných souvislos-
tech, aby opatření hygieny a vlády dávala smysl a prožili 
jsme co možná nejvíce „normální“ školní rok. 

 Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma – Josef Lang, volby… (str. 2)

Vylepšujeme další pavilon jeslí, 
jsou zde volná místa (str. 3)

Nabídka kroužků a kurzů SVČ Klíč
na další školní rok                     (str. 4)

ZA DÁLNICI BEZ POPLATKU: I  vy můžete  připojit  svůj  podpis,  pokud  se  vám 
nelíbí zpoplatnění úseku na Ostravu.

Frýdek-Místek je 
v čele petiční aktivi-
ty, která si klade za cíl 
vynětí ze zpoplatnění 
dálnice II. třídy D56 
mezi Frýdkem-Místkem 
a Ostravou. Kvůli nut-
nosti mít v tomto úseku 
dálniční známku mno-
ho řidičů raději využí-
vá místní komunikace 
v obcích, které na tako-
vý provoz nemají kapa-
citu.

„Je skutečně absurdní 
platit dálniční známku 
kvůli několikakilome-
trovému úseku, který 
na dálnici vůbec nena-
vazuje a je navíc často 
opravován, takže řidiči si 
musejí stále hlídat nejen 
rychlost, ale taky se sou-
středit na dopravní kužely 
a provizorní čáry. Snažili 
jsme se různými cestička-
mi vyjednávat v Ostravě, 
na hejtmanství i v Praze 
na ministerstvu, ale všude 
nám pomyslně vystavili 
stopku nebo jsme si připa-
dali jak na kruhovém ob-
jezdu. Proto potřebujeme 

co nejvíce podpisů obča-
nů a řidičů, kteří nechtějí 
platit za něco, co je jinde 
v republice zdarma. Kaž-
dý podpis je argument. 
A když budeme mít tisíce 
argumentů, měli bychom 
dosáhnout svého,“ je 
přesvědčený Karel Deut-
scher, náměstek primáto-
ra pro dopravu, jenž našel 
společnou řeč se zástupci 
13 obcí nebo městských 
ostravských částí.

„Rychlostní komunika-
ce měla původně pomoci 
okolním obcím, kvůli 
nutnosti dálniční znám-
ky ale nyní naopak vrací 
dopravu zpět na vedlej-
ší cesty, což se odráží 
i na příjezdových cestách 
do města, kde je zbyteč-
ně velký provoz. Odráží 
se to pak na stavu těch 
komunikací, samozřejmě 
i na bezpečnosti, větším 
hluku, prašnosti a emi-
sích z výfukových plynů,“ 
vyjmenoval negativa pri-
mátor Michal Pobucký.

Ve Frýdku-Místku mo-
hou lidé petici podepsat 

Petice za zrušení dálniční známky na Ostravu

v budovách magistrátu, 
konkrétně na informa-
cích v budově magistrátu 
na ulici Radniční ve Frýd-
ku a také v budově na ulici 
Politických obětí v Míst-
ku. Petici je nutné, dle 
zákona o právu petičním, 
podepsat osobně.  (pp)

Město pro byznys je 
srovnávací výzkum, 
do kterého se jednotlivá 
města nepřihlašují, ale 
do vyhodnocení je auto-
maticky zařazeno přes 
dvě stě měst s rozšířenou 
působností. O to více 
těší, že Frýdek-Místek se 
po loňském vítězství stále 
drží na špici Moravsko-
slezského kraje a získal 
v letošním ročníku bronz.

„Jsme tentokrát třetí 
za mnohem průmyslověj-
ším Třincem a Ostravou, 
ale určitě to dokazuje, že 
i v této oblasti rozhodně 
nezaostáváme. Jsme si 
vědomi, že úkolem sa-

mosprávy je vytvářet co 
nejlepší životní podmínky 
pro všechny, včetně odpo-
vídajícího podnikatelské-
ho prostředí,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký.

„V rámci výzkumu jsou 
shrnuty všechny důleži-
té informace a statistická 
data ze všech oblastí, které 
mají pro podnikatele a fir-
my strategický význam. Je 
pro nás výzvou, abychom 
si postavení udrželi i v pro 
podnikatelskou sféru slo-
žitých koronavirových 
časech,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček.

V letošním ročníku ana-
lytici zaměřili ještě větší 

pozornost na kategorii 
přístup veřejné správy, kte-
rou mohou radnice svými 
aktivitami přímo ovliv-
nit. Zařazeno bylo také 
dotazníkové šetření mezi 
podnikateli, jak jsou spo-
kojeni se službami radnic 
v jednotlivých oblastech, 
a také dotazník zjišťující, 
jaké aktivity radnice vy-
víjejí směrem k podnikate-
lům, ale nejen k nim. Cílem 
bylo více zohlednit fakt, že 
Město pro byznys musí být 
také místem, kde se dobře 
žije nejen podnikatelům, 
ale i jejich rodinným pří-
slušníkům a zákazníkům.
  (Pokračování na str. 2)

Město pro byznys – máme bronz
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  (Pokračování ze str. 1)
Hodnotitelé na bronzo-

vém Frýdku-Místku oce-
nili, že má nadprůměrný 
podíl ekonomických sub-
jektů, velmi vysoký pří-
růstek počtu obyvatel, a to 
i vzhledem k nízkému in-
dexu stáří, těch ekonomic-
ky aktivních. „Nepřekvapí 
proto ani rychlý rozvoj 
bytové výstavby ve městě. 
Na druhou stranu Frýdek-
-Místek nezanedbává ani 

péči o sociálně potřebné, 
o čemž svědčí nadprů-
měrné výdaje do oblasti 
sociální péče. Excelentně 
dopadlo město i z hlediska 
podpory webových strá-
nek, na nichž podnikatelé 
naleznou přehledně všech-
ny potřebné informace pro 
svůj rozvoj,“ zní oficiální 
hodnocení analytiků sou-
těže, kterou vyhlašuje tý-
deník Ekonom a podporuje 
Svaz měst a obcí ČR.  (pp)

Město pro byznys – máme bronz

„Stavba obchvatu Frýd-
ku-Místku, I. etapa, zna-
menala vypuštění téměř 
tříhektarového chovného 
rybníka Arnošt, přes kte-
rý povede pětipolový most 
o délce 218 m. Po dobu vý-
stavby I. etapy obchvatu 
tak rybáři přišli o téměř 15 
tisíc kusů kaprů, kteří byli 
ročně vysazováni do pře-
hrady Baška a Olešná. 

Ve snaze vyřešit tento 
výpadek se v komunál-
ním volebním programu 
KSČM na období 2018– 
–2022 objevil bod Budeme 
iniciovat jednání se Stát-
ním pozemkovým úřadem 
za účelem získání do vlast-
nictví města rybníky Stov-
ky 4, Stovky 5, Fukalovice 
a Baranovice, které pak 
budou předány do správy 
Rybářskému svaru MO 
Frýdek-Místek, jako chov-
né rybníky. Tyto rybníky 
lze získat do vlastnictví 
města darovací, směn-
nou nebo kupní smlou-
vou. Jako nejschůdnější 
se jeví získání rybníku 
Fukalovice, kde je město 
spoluvlastníkem. Ostat-
ní tři rybníky patří státu. 
Rybníky by nesloužily 
jen k hospodářským úče-
lům, ale pomohly by také 
k zadržení vody v krajině 
a relaxaci občanů. Opra-
vy a úpravy budou něco 
stát. Již dnes však existují 
dotační programy z Minis-
terstva zemědělství, zamě-
řené na obnovy a výstavbu 
rybníků, (např. pro období 
2016–2021 Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci 
se Státním pozemkovým 
úřadem vyčlenilo částku 
1.250 mil. Kč).

Stavba obchvatu Frýd-
ku-Místku, I. etapa, pro-
bíhá podle plánu. Měla by 
být dokončena počátkem 
roku 2022. To by také 
mohl být termín napuštění 

rybníka Arnošt a jeho vy-
užití k chovu ryb.“ 

 Ivan Vrba
 za Klub KSČM 

„Dnes bych se rád tento 
prostor věnoval frýdeckému 
rodákovi, umělci, donátoro-
vi a patriotovi tělem i duší. 
Josef Lang se narodil v roce 
1924 v Hluboké ulici v ro-
dině stolaře Ludvíka Lan-
ga a celý svůj život spojil 
s naším městem. Do osudu 
tohoto skromného člověka, 
tak jako do mnoha místních 
rodin, vstoupila tragicky 
druhá světová válka. Jeho 
původ (matka české, otec 
německé národnosti) ho 
přivedl na frontu, kde byl 
opakovaně raněn, následo-
valy útrapy, zajatecký tábor 
a do vlasti se vrátil až v roce 
1947. Vzhledem k jeho ná-
rodnosti mu nebylo umož-
něno žádné další vzdělává-
ní. Možná právě proto nalezl 
smysl svého dalšího snažení 
ve výtvarné tvorbě. Sebe-
vzděláváním a neúmornou 
pílí se dopracoval k neotře-
lému a osobitému stylu. Jeho 
díla zachycující převážně 
město a místní krajinu dnes 
nalezneme ve sbírkách insti-
tucí v Evropě a soukromých 
sbírkách např. i v Kanadě 
nebo USA. Mezi autorovy 
největší práce patří čtyři 
lunety, které zdobí tzv. pout-
nickou kryptu Baziliky mi-
nor Panny Marie ve Frýdku. 
Pozoruhodnou zajímavostí 
je skutečnost, že byl a je 
doposud jediným občanem 
města, po kterém je pojme-
nována planetka ve Sluneč-
ní soustavě. Josef Lang byl 
v minulém roce kolegou 
z našeho hnutí, historikem 
Jaromírem Poláškem navr-
žen na Cenu statutárního 
města za přínos v oblasti vý-
tvarného umění a jeho návrh 
byl podpořen napříč politic-
kým spektrem. Pan Lang už 

si bohužel cenu osobně ne-
převezme. 27. července to-
hoto roku nás navždy opus-
til. V našich vzpomínkách 
i ve městě Frýdek-Místek 
však zůstane i nadále mini-
málně díky svému rodnému 
domu. Tzv. Langův dům to-
tiž po restituci v roce 1990 
obratem se svou sestrou vě-
noval Muzeu Beskyd, aby 
nadále sloužil galerijním, 
muzejním a kulturním úče-
lům. Čest jeho památce.“ 

 Petr Korč, Naše Město

„Vážení spoluobčané,
již zanedlouho nás čekají 

další volby. Nejen krajské, 
ale i senátní. Ty senátní 
se ve volebním okrsku č. 
69 – Frýdek-Místek konají 
jednou za šest let. Ve dnech 
2. a 3. října si tedy budeme 
moci užít tento svátek de-
mokracie opravdu dosytosti.

Právě volbám do horní 
komory věnujeme dnešní 
příspěvek. Role Senátu Par-
lamentu České Republiky se 
mnohdy znevažuje a volby 
do něj provází malá účast. 
Senát je přitom důležitou po-
jistkou demokracie. Tu chrá-
ní mimo jiné i tím, že se kaž-
dé dva roky volí vždy pouze 

třetina senátorů a kandidáti 
musí být starší čtyřiceti let.

Česká pirátská strana se 
rozhodla letos ve Frýdku-
-Místku svého kandidáta 
nenasadit, aby netříštila síly. 
Naším favoritem je starost-
ka Frýdlantu nad Ostravicí, 
RNDr. Helena Pešatová 
(STAN). Je to schopná a ob-
líbená politička, která bude 
v Senátu držet demokratic-
ké, liberální a proevropské 
hodnoty. Paní doktorka 
Pešatová si pro letošní volby 
vylosovala č. 4, tak pokud 
třeba zatím váháte, nyní 
znáte naše doporučení.

A s pirátskými kandidáty 
do kraje z Frýdku-Místku 
se můžete potkat například 
na akci Ukliďme Česko v so-
botu 19. září od 9.30 v Soko-
líku, kdy můžeme společně 
uklidit nábřeží řeky Ostravi-
ce. Těšíme se na vás!“ 

 Leonard Varga, Piráti

„S koncem léta, kdy 
končí doba letních dovo-
lených a žáci se chystají 
znovu do škol, se blíží doba 
podzimní a v této době 
nás v říjnu čekají i volby 
do Krajských zastupitelstev. 
Za hnutí SPD a jednotlivé 

kandidáty Vám můžeme 
přislíbit, že budeme i nadále 
prosazovat náš program, což 
je zejména zlepšení doprav-
ní infrastruktury, zdravot-
ní péče, sociálních služeb, 
úrovně školství, podpora re-
gionálního podnikání a tím 
i podpora zaměstnanosti. 
Jelikož se v našem regio-
nu letos konají také volby 
do Senátu ČR, navrhli jsme 
za hnutí SPD kandidáta, 
pana Radomila Bodzsara, 
starostu obce Mošnov.

S členy našeho hnutí 
Svoboda a přímá demokra-
cie – SPD se můžete potká-
vat na Petičních stáncích, 
kdy se snažíme navázat 
formou diskuze s občany 
jednotlivých regiónů dialog 
o tom, co je v dané lokalitě 
trápí, na co je potřeba pou-
kázat, nebo řešit. Probíhají 
petice občanů, především 
za právo na zdravotně nezá-
vadné potraviny, za kvalitní 
a dostupnou lékařskou péči, 
petice za referendum o vy-
stoupení ČR z EU.“

  Za SPD F-M Tomáš 
 Kvašný, Milan Valach
(příspěvky  opozičních 

zastupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

Opoziční zastupitelé na volné téma – Josef Lang, volby…

Týden plný chutí 
ve Frýdku≈Místku má 
svého vítěze. Z dvanác-
ti restaurací, které se 
do nultého ročníku to-
hoto gastronomického 
projektu zapojily, ohod-
notili jejich návštěvníci, 
že „Nejchutnější menu 
2020“ vaří žánrová ital-
ská restaurace La Ba-
racca.

Do nultého ročníku 
projektu Týdne plného 
chutí ve Frýdku≈Místku 
se z oslovených 52 zapo-
jilo celkem 12 restaurací. 
Cílem bylo vyvolat zájem 
veřejnosti o zdejší restau-
race a podpořit jejich ná-
vštěvnost. Každá restau-
race na týden od 7. do 16. 
srpna připravila speciální 
menu, které mohli ná-
vštěvnici hodnotit, včetně 
své spokojenosti se služ-
bami restaurace.

„Zapojené restaurace 
si daly opravdu záležet 
při výběru témat jednot-
livých menu. Lidé tak 
mohli ochutnat například 
slezskou kuchyni, středo-
mořskou, poctivou českou 

VÍTĚZNÁ LA BARACCA: Ocenění předával náměs-
tek primátora Jakub Míček.   Foto: TIC

Frýdek≈Místek našel nejchutnější menu

či kuchyni našich babiček. 
Některá jídla byla opravdu 
nápaditá a sebevědomá,“ 
přibližuje nabídku menu 
ředitelka pořádajícího 
Turistického informační-
ho centra Frýdek≈Místek 
Monika Konvičná.

„Město Frýdek-Místek 
se snaží nejen v této ne-
lehké době podporovat 
místní podnikatele. Pan-
demie koronaviru bohužel 
negativně zasáhla cestov-
ní ruch, tedy i návštěvnost 
zdejších restaurací. Město 
mělo zájem tuto akci pod-
pořit s výhledem na další 

léta, kdy by se měla stát 
součástí gastrofestivalu 
Frýdek≈Místek plný chu-
tí,“ doplnil náměstek pri-
mátora Jakub Míček.

Na závěr dodal majitel 
vítězné restaurace La Ba-
racca Petr Motloch: „Kaž-
dý, kdo dělá gastronomii 
s láskou a nadšením, je rád 
za každý prázdný talíř. Sa-
mozřejmě i my máme rádi 
spokojeného hosta, kvůli 
kterému to děláme. Děku-
jeme tímto všem, kteří nás 
v rámci gastrotýdne na-
vštívili a případně i pod-
pořili.“
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JESLE: Vše pro spokojenost a bezpečí těch nejmenších.   Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek uvolnilo další 
finanční prostředky pro 
vylepšení prostředí pro ty 
nejmenší děti a v jednom 
z pavilonů městské pří-
spěvkové organizace Jesle 
Frýdek-Místek tak mohla 
být v srpnu zahájena dal-
ší investiční akce, zaměře-
ná na elektroinstalaci.

„Předmětem této zakáz-
ky je provedení nových 
rozvodů silnoproudu a sla-
boproudu včetně domácí-
ho telefonu v pavilonu D. 
Ten byl posledním v řadě, 
ve kterém nedošlo k po-
třebným úpravám v síti 
elektro,“ informoval pri-
mátor Michal Pobucký. 
Jeho náměstka Radovana 
Hořínka, který má na sta-
rosti zadávání veřejných 
zakázek, může těšit, že se 
povedlo vysoutěžit cenu 
o zhruba dvě stě tisíc korun 
nižší oproti projektové do-
kumentaci. Zakázka bude 
z velké části „schovaná“, 
ve spleti kabelových rozvo-
dů ve zdi, ale nově osazené 
koncové prvky zásuvek, 
vypínačů a svítidel přece 
jen prozradí, že i tento pa-

vilon bude mít elektřinu 
v novém, dnešním normám 
odpovídajícím provedení. 
Rozvody reflektují potřeby 
současného vybavení a bez-
pečnostního standardu dětí, 
osvětlení pobytových míst-
ností počítá s LED svítidly 
s teplými tóny záření. „Dů-
ležitá je i návaznost na za-
bezpečovací zařízení a pří-
prava pro datové připojení. 
Ve všech pavilonech budou 
nyní video přístroje domá-
cího telefonu, které umožní 
otevírání vstupní branky 
do areálu přímo z dotče-
ného oddělení. Personál 
pečující o děti tak nebude 
muset opouštět hernu pro 
vpuštění rodičů do objektu, 
což bylo dosud pravidlem,“ 
vyzdvihl náměstek primá-
tora Marcel Sikora.

K „elektru“ byla při-
družena i dodávka a mon-
táž dělicí stěny mezi her-
nou a ložnicí pro hlukové 
izolování klidové zóny pro 
děti nebo otevření prosto-
ru pro zvětšení pobytové 
plochy pro děti. „Stávající 
dělicí stěna byla provedena 
z tenkostěnných dřevěných 
materiálů a již nějakou 

Vylepšujeme další pavilon jeslí, jsou zde volná místa

dobu nebyla funkční pro 
otevření prostoru. Jsem 
ráda, že se tu znovu dě-
tem zvyšuje standard, že 
město na jesličky dlouhé 
roky myslí a budu je moci 
předat v takto krásném sta-
vu,“ říká závěrem Dagmar 
Zemanová, ředitelka jes-
lí, která se pomalu chystá 
příspěvkovou organizaci 
předat svému nástupci. 
Současně upozorňuje, že 

ZŠ a MŠ Skalice pro-
chází velkými opravami, 
které jsou rozvrhnuty 
na dva roky. V současné 
době finišují práce na sa-
naci zdiva a omítek v pro-
storách kuchyně a jídel-
ny, která dostává také 
vzduchotechniku pro 
lepší odvětrání. Hotovy 
budou ve druhém zářijo-
vém týdnu. Z tohoto dů-
vodu také ředitelka školy 
odložila začátek školního 
roku až na 7. září tak, aby 
děti po nástupu do školy 
měly zajištěnou i stravu.

„Na hydroizolaci spodní 
stavby budovy se ale bude 
pracovat až do konce roku. 
V říjnu by měla být hotova 
sanace zdiva a omítek a in-
stalace vzduchotechniky 
v prostorách mateřské ško-
ly. Pokračovat budou i ven-
kovní práce spojené s hyd-
roizolací spodní stavby, 
drenáží objektu a odvod-
něním anglických dvorků, 
přiblížil práce primátor 

Michal Pobucký. Staveb-
níci se chystají opravit také 
dešťové svody a instalová-
ny budou dvě akumulační 
nádrže na dešťovku. Tyto 
práce by měly být hotovy 
do konce roku a napřesrok 
budou pokračovat zateplo-
váním objektu.

„Učebny základní školy 
nejsou pracemi omezeny. 
Naopak děti z mateřské ško-
ly jsme byli nuceni dočasně 
přesunout do vyšších pater 
budovy. Nicméně do nově 
opravených prostor by se 
měly vrátit už začátkem říj-
na. Celé staveniště v rámci 
oprav školy je také oddě-
leno tak, aby bylo možné 
využívat prostory dětského 
hřiště,“ vysvětlil náměstek 
primátora Pavel Machala.

„Město žádá o dotaci 
ze dvou dotačních výzev, 
které by mohly podstat-
ně snížit celkové náklady 
přesahující 9,5 milionu ko-
run,“ připomněl náměstek 
primátora Jakub Míček.

OPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY: Ve Skalici půjdou děti 
do školy až 7. září.  Foto: Petr Pavelka

Žáci ZŠ ve Skalici zahájí později

Statutární město Frý-
dek-Místek spustí v září 
pilotní projekt zákazu 
parkování velkých vozi-
del, tedy zejména dodá-
vek, na sídlištích. Nejen, 
že zabírají parkovací 
místa občanům, proto-
že jsou delší než osobní 
vozidla, ale často také 
brání ve výhledu a bývá 
dosti nepříjemné je ob-
jíždět. Situace je nejhor-
ší na sídlištích Slezská 
a Růžový pahorek.

Tuto tíživou situaci, 
na kterou opakovaně upo-
zorňovali občané, se měs-
to rozhodlo řešit radikál-
ně. Koncem loňského roku 
projednalo možnosti řeše-
ní s Policií ČR a následně 
zpracovalo návrh změny 
dopravního značení. Poté, 
co byl policií schválen, 
bylo vydáno stanovení 
místní úpravy silničního 
provozu.

„Dohodli jsme se, že 
regulaci parkování dodá-
vek na sídlištích otestujme 
na frýdeckém Růžovém 
pahorku. Jednak je to síd-
liště, kde dodávky parkují 
více než na jiných místech 

ZABÍRAJÍ ZA DVA: Lidé nevidí rádi, když jim parko-
vací místa ubírají velké vozy určené k podnikání. 
 Foto: Petr Pavelka

Město nechce dodávky na sídlištích

ve městě, a také proto, že 
má nízký počet vjezdů, 
takže ho lze snadněji tak-
zvaně zazónovat, tedy 
osadit dopravními znač-
kami s vyznačením zóny 
se zákazem parkování vo-
zidel s hmotností nad 2,5 
tuny,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro dopravu Karel 
Deutscher.

Zákaz parkování vozi-
del nad 2,5 tuny v době 
od 18 do 7 hodin začne 
v lokalitě Růžový pahorek 
platit ihned po instalaci 
příslušných dopravních 
značek, což by mohlo být 
již první týden v září.

„Jedná se o pilotní pro-
jekt, který budeme sledo-
vat a vyhodnocovat. Je také 
možné, že v jeho průběhu 
budeme na základě získa-
ných poznatků a v případě 
potřeby upravovat dobu 
zákazu parkování dodávek 
na tomto sídlišti. Naším zá-
měrem je nasbírat co nejví-
ce zkušeností a informací 
spojených s tímto pilotním 
projektem a v budoucnu 
zóny se zákazem stání 
vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje 2,5 
tuny, rozšířit i do dalších 
lokalit ve městě,“ doplnil 
náměstek Deutscher.  

zářijovým přechodem nej-
starších dětí do školky bu-

dou v zařízení volná místa 
pro nové zájemce.  (pp)
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Posláním organiza-
ce Centrum služeb pro 
neslyšící a nedoslýchavé 
je poskytovat tlumoče-
ní, základní poradenství 
a obecně prospěšné ak-
tivity občanům se slu-
chovým postižením pro-
fesionálním způsobem 
na území Moravskoslez-
ského kraje a šířit osvětu 
vůči veřejnosti k překoná-
ní komunikačních bariér. 

Tlumočnickou službu 
jsme poskytovali i v době 
nouzového stavu, který 
byl vyhlášen ve spojitosti 
s pandemií COVID-19. Byť 
tato situace pro nás byla 
zcela nová, podařilo se nám 
zajišťovat tlumočení, a to 
prostřednictvím moderních 
technologií on-line. 

Co nouzový stav přinesl 
naší organizaci? Efektivně 
jsme se naučili pracovat 
na dálku, používat více mo-
derní technologie a aplikace 
(především videohovory), 
naučili jsme se lépe si zor-
ganizovat čas, minimalizo-
vat riziko prokrastinace. 
Vystoupili jsme ze své kom-
fortní zóny. Pracovali jsme 
samostatněji. Naučili jsme 
se lépe organizovat práci 

přes internet. A koneckon-
ců také projevili schopnost 
vést tým na dálku. 

Abychom vše zvládli, 
bylo nezbytné nastavit 
správný pracovní režim 
a vytvořit si pracovní mís-
to doma. Zajistit ochranné 
pomůcky a informovat 
klienty, kteří nemají doma 
internet, seniory se sníže-
nou schopností komuni-
kace. Klienti i tlumočníci 
zjistili, že některé věci lze 
řešit rychleji on-line než 
osobní návštěvou. Velmi 
se osvědčily on-line vi-
deohovory s klienty a třetí 
osobou (lékařem, úřadem, 
rodinou). Jedinou překáž-
kou byla kvalita připojení 
k internetu.

Fyzické terénní tlumoče-
ní však zůstávalo u neod-
kladných a život ohrožují-
cích situací. A těch opravdu 
nebylo málo a týmovou spo-
luprací jsme to vše zvládli. 
Zde neprobíhalo tlumočení 
snadno, zvláště když slyšící 
strana nevěděla, jak telefon 
nastavit, aby bylo na tlu-
močené informace vidět. 
Při tlumočení u lékařů byla 
na straně klienta i lékaře 
znát nervozita. To však 

výkon tlumočníka nesmě-
lo ovlivnit. Krize posunula 
práci tlumočníka a tlumoč-
nickou službu hodně dopře-
du. Díky spolupráci s Cha-
ritou Opava, která věnovala 
ochranné pomůcky, díky 
Kraji a také díky jednot-
livcům pracoviště CSNN 
i zaměstnanci byli plně vy-
baveni. Po celou dobu jsme 
spolupracovali s ČT 1, ČT 
24, ČT 3 a zajišťovali jsme 
tlumočení v regionální tele-
vizi Ostrava. 

Jen pro ilustraci nároč-
né práce uvádíme příklad: 
Hodiny obvolávání zabralo 
zprostředkování kontaktu 
v případě jednoho klienta, 
který se vrátil ze zahrani-
čí a nastoupil do karanté-
ny. Po nahlášení lékařce si 
klient pro odběry vybral 
nemocnici, kterou měl nej-
blíže. Praktická lékařka 
uvedla, že nemocnice bude 
volat a upřesní přesný ter-
mín a čas odběru. Doktor-

ce se bohužel 
n e p o d a ř i l o 
do systému uvést poznám-
ku, že má být klient kontak-
tován prostřednictvím sms, 
proto naše služba uvedla 
svoje telefonní číslo. Ná-
sledně volala zdravotní sest-
ra, zda klient přijede. Přišlo 
se na to, že klient nemá 
auto. Nemocnice nemůže 
provést odběr vzorku v pří-
padě, že se dotyčný dostaví 
pěšky. Při dalším telefonátu 
praktická lékařka uvedla, 
že lze zajistit sanitku, niko-
liv infekční. Další telefonát 
proto vedl na krajskou hygi-
enickou stanici. Celý případ 
dopadl tak, že odběr probě-
hl přímo před domem kli-
enta. Před odběrem zavolali 
do naší služby a domluvil se 
individuální způsob komu-
nikace s klientem. Při sa-
motném odběru a testování 
není totiž prostor na psaní 
na papír nebo na on-line 
spojení s tlumočníkem. 

DUN
SONS

Dny umění nevidomých 
n a  M o r a v ě  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Oblastní odbočka Frýdek-Místek
vás srdečně zve na koncert v rámci

Římskokatolická 
farnost Místek

Eva 
BLAŽKOVÁ

10. 9. 2020 v 16.00 hodin 
v kostele sv. Jakuba na Farním náměstí v Místku

(varhany)

(zpěv)

Barbora 
PASTRŇÁKOVÁ

26. ročníku festivalu  
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ

P R O G R A M :
1. Johann Sebastian Bach: Magnificat D-dur, BWV 243 (Et Exultavit, Quia respexit)
2. Johann Sebastian Bach: Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208 (Schafe Können)
3. Johann Sebastian Bach: Sonáta E-dur, BWV 1035 (I. Adagio ma non tanto, II. Allegro)
4. Georg Friedrich Händel: Mesiáš, HWV 56 (How Beautiful Are the Feet)
5. Georg Friedrich Händel: Sonáta G-dur, HWV 363b (I. Adagio, IV. Bourée, V. Minuet)
6. Luigi Luzzi: Ave Maria, op. 80
7. César Franck: Panis angelicus
8. Franz Schubert: Ave Maria Vstupné dobrovolné.

Děkujeme za podporu a přízeň:

Tlumočnická služba za stavu nouze

Akreditovaná vzdělávací instituce 
nabízí kvalitní kurzy:

MPSV – Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

Datum zahájení: 21. 9.–26. 11. 2020, 
2–3 x týdně od 13.15 hodin

Místo konání: Obchodní akademie, 
Palackého 123 ve Frýdku-Místku

MŠMT – Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky (se státní zkouškou)

Datum zahájení: 7. 10.–25. 11. 2020, 
od 13.15 hod 2–3x týdně

Místo konání: Lumpíkov, T. G. M. 1108 
ve Frýdku-Místku

Web: vzdelavaci-kurzy.eu
Kontakt: 732 349 654, 595 174 336

MŠMT – mimořádná akce – vzdělávání pro 
odbornou veřejnost a rodiče dětí s poruchami 

chování a učení MŠ a I. stupně ZŠ
Vzdělávací instituce MŠMT oprávněná provádět 

vzdělávací programy pro účely zákona 563/2004 Sb., 
pořádá dne 15. 9. 2020

v budově Obchodní akademie, 
Palackého 123 od 13.30 hod kurz:

Problematika včasného a komplexního přístupu 
k dětem a žákům s poruchami učení a chování
Vyučující: lektorka s dlouholetou praxí v oboru

Kontakt: 732 349 654

Zvolený způsob domluvy, 
jak se odběrné místo bude 
domlouvat s klientem při 
samotném odběru, tlumoč-
nice předem přetlumočila 
klientovi do znakového 
jazyka on-line videem. Sa-
motný odběr tak proběhl 
bez komplikací domluvou 
pomocí čísel, jejichž použi-
tí bylo předem domluveno, 
např. když klient přišel k sa-
nitce, zdravotník ukázal čís-
lo 1, klient už věděl, že má 
vypláznout jazyk.

To je jeden z příkladů 
dobré praxe. Když je vůle, 
je i cesta k nalezení komu-
nikace. A příkladů dobré 
praxe je celá řada. Naše 
tlumočnická služba je po-
myslným mostem, který 
staví cestu k bezbariérové 
komunikaci. Těší nás, že 
se to podařilo i v této ne-
snadné době. 

 Pracovní tým CSNN
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Sagena slaví 25. výročí. 100 000 spokojených pacientů!
Čtvrtstoletí existen-

ce společnosti Sagena 
připadá na rok, kdy se 
objevilo onemocnění ko-
ronavirem. „V této složi-
té a náročné době naše 
společnost poskytovala 
nepřerušenou zdravotní 
péči. Ordinace praktic-
kého lékaře fungovala, 
odborné ambulance po-
skytovaly neodkladná 
vyšetření a telefonic-
ké konzultace. Zasílali 
jsme elektronické recep-
ty, v řadě případů i pa-
cientům, kteří se jinam 
nemohli dovolat. Tímto 
přístupem jsme se sna-
žili dostát naší snaze 
o nadstandardní přístup 
ke klientům,“ uvedl jed-
natel Sageny Aleš Kubí-
ček. 

V začátcích Sagena 
poskytovala rehabilitač-
ní péči na Sadové ulici 
ve Frýdku. Vzhledem 
ke stoupající poptávce roz-
šířila ambulantní provoz 
od roku 2004 v dalším 
objektu. Po dalších sedmi 
letech se zrodil projekt 
Centra zdraví, který byl 
zároveň výzvou, ale také 
motivací poskytnout kli-
entům přístup a péči, kte-
rou do té doby ještě žád-
né zdravotnické zařízení 
v kraji nenabídlo.
Centrum zdraví Sagena 

Jednalo se o náročný 
projekt, všechny těžkos-
ti se ale podařilo překo-
nat a v červnu 2011 bylo 
v Místku otevřeno pě-
tiposchoďové centrum, 
v němž se se nacházelo 
17 ambulancí, kompletní 
rehabilitační péče včetně 
vodoléčby a magnetická 
rezonance. V létě 2014 už 
ale ani pětipatrový dům 
nestačil, proto se Sagena 
rozšířila o další prostory 
ve vedlejší budově ko-
merčního centra La Rosa 

a v následujících letech 
o gynekologickou ambu-
lanci, lymfodrenáže a pra-
covní lékařství.

Odborné ambulance
Pacienti oceňují vy-

sokou odbornost lékařů, 
vstřícný přístup zdravot-
ního personálu i to, že 
většinu vyšetření mohou 
absolvovat z veřejného 
zdravotního pojištění 
pod jednou střechou. To 
je pro mnohé pacienty vel-
ké ulehčení, protože nemu-
sí nikam docházet a s vý-
sledky se zase vracet. 

Sagena je ojedinělé 
zdravotnické zařízení také 
pracovní dobou od 6.30 
do 20.00 hodin. Zaved-
la rovněž objednávko-
vý systém, díky němuž 
nemusejí klienti čekat 
v přeplněných čekárnách 
a zbytečně plýtvat svým 
časem. To se u pacientů 
setkalo s velmi pozitivním 
ohlasem.  

V Sageně působí také 
ambulance praktických 
lékařů a ambulance gy-
nekologie, kam se paci-
enti mohou nechat stále 
zaregistrovat. Všechny 
ambulance jsou vybave-
ny špičkovou zdravotní 
technikou. Velkou vý-
hodou je také vyšetření 
klienta v ambulanci od-
borným lékařem, kte-
rý jej v případě potřeby 
odoperuje ve spřízněné 
nemocnici a následně do-
léčí. Tato praxe znamená 
úsporu i pro zdravotní po-
jišťovny, protože pacient 
neabsolvuje duplicitní vy-
šetření u několika lékařů. 

Sagena spolupracu-
je s Fakultní nemocnicí 
v Ostravě, Nemocnicí Frý-
dek-Místek, nemocnicemi 
skupiny AGEL, Městskou 
nemocnicí Ostrava, Ne-
mocnicí Třinec, přičemž 
má smlouvy se všemi vý-

znamnými zdravotními 
pojišťovnami v České 
republice. 

Rehabilitační péče 
Rehabilitační pracoviš-

tě je moderně vybavené, 
plně kvalifikovaní fyzi-
oterapeuti zde poskytují 
péči především v oblasti 
onemocnění pohybového 
aparátu, při poúrazových 
a pooperačních stavech, 
mozkových příhodách, 
a také péči chronickým 
pacientům. Sagena na-
bízí svým klientům pět 
specializovaných rehabi-
litačních pracovišť. Jsou 
to poradna a fyzioterapie 
novorozenců a dětí, po-
radna pro léčbu dysfunkcí 
pánevního dna, zaměřená 
na problémy s otěhotně-
ním a na inkontinenci, po-
radna pro fyzioterapii po-
lohových závratí, dechové 
rehabilitace a sportovní 
a traumatologické fyzio-
terapie (pro profesionální 
i rekreační sportovce). 
Magnetická rezonance
Stěžejní součástí ote-

vření Centra zdraví bylo 
spuštění pracoviště mag-
netické rezonance. Tehdy 
byla tato vyšetřovací mo-
dalita ve Frýdku-Místku 
poměrně neznámá a paci-
enti museli na vyšetření 
čekat i několik měsíců. 
Centrum zdraví Sagena 
nabídlo možnost vyšetře-
ní magnetickou rezonancí 
v plném rozsahu. Odborný 
personál provádí vyšetře-
ní mozku, páteře a mí-
chy, hlavy, krku, cév, 
kloubů, břicha a pánve. 
Jako specialitu lze označit 
parametrické vyšetření 
prostaty – ve spoluprá-
ci s urology a onkology 
v návaznosti na cílenou bi-
opsii, která je k pacientovi 
šetrnější. Velkou před-
ností je nepřítomnost 
škodlivého rentgenového 

záření – nemá tedy ved-
lejší účinky. Jako jediná 
metoda umí zjistit poško-
zení muskulo-skeletálního 
aparátu, netraumatických 
obtíží a neurologických 
diagnóz. Ve vyšetření 
magnetickou rezonancí 
se řadí dnes Sagena mezi 
špičkové pracoviště nejen 
v Moravskoslezském 
kraji, ale i v ČR, čemuž 
odpovídá celkem bez-
mála 10 tisíc vyšetření 
ročně. Vyšetření nabízíme 
i mimo ordinační dobu. 
Pořízením nového přístro-
jového vybavení začátkem 
tohoto roku se výrazně 
zlepšila kvalita zobraze-
ní. Průměrná čekací doba 
na plánované vyšetření se 
zkrátila na 14 dní, v na-
léhavých případech jsme 
schopni vyšetření provést 
neodkladně.

Pacient má vždy prá-
vo svobodné volby, proto 
pracoviště magnetické 
rezonance přijímá pacien-
ty ze všech zařízení i re-

gionů. Bližší informace 
a objednání je možné 
na recepci MR na tel. čísle 
55 30 30 801.

Sagena doposud po-
skytla zdravotní péči 
více jak 100 tisícům 
spokojených klientů.  Je 
připravena nabídnout 
své služby ve stávajícím 
rozsahu a současně se 
snaží vyjít vstříc s při-
jatelnějšími termíny pro 
pacienty. V této souvis-
losti nabízí rovněž nové 
pracovní příležitosti.

„Závěrem touto ces-
tou děkujeme především 
našim zaměstnancům 
a spolupracujícím part-
nerům. Všem klientům 
nejen z Moravskoslez-
ského kraje děkujeme 
za přízeň a ocenění naší 
zdravotní péče, ale pře-
devším přejeme mnoho 
pevného zdraví a životní 
pohody,“ zdůraznili jed-
natelé Sageny Olga a Aleš 
Kubíčkovi. 

Magnetická rezonance v Centru zdraví Sagena.

Přehled ambulancí Centra zdraví Sagena 

           Sagena Centrum zdraví Sagena II 
Alergologie a imunologie Neurologie Oční 
Angiologie Ortopedie Ušní, nosní, krční – ORL 
Dětská neurologie Plicní funkční 

vyšetřovna 
Pracovní 
lékařství 

Diabetologie Rehabilitační lékař Praktický 
lékař 

Cévní chirurgie, proktologie Revmatologie Gynekologie 
Interna Urologie  
Kardiologie   
Neurochirurgie   

 

 

Přehled ambulancí Centra zdraví Sagena

SAGENA Centrum zdraví 
8. pěšího pluku 2450

738 01 Frýdek-Místek

SAGENA II
8. pěšího pluku 2380

738 01 Frýdek-Místek
bílá linka:      840 888 250
spojovatelka: 553 030 800
mobil:             739 911 111

www.sagena.cz, sagena@sagena.cz
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V úvodních dvou ko-
lech MSFL vše šlapalo. 
Valcíři dvakrát zvítězili, 
ba co víc, ani neinkaso-
vali. To domácí premié-
ra s béčkem ostravského 
Baníku byla naprosto 
o něčem jiném. Hostující 
mladíci dali Lipinským 
pořádně za vyučenou.

Hráči v bílých dresech 
se po dvou venkovních 
výhrách chtěli domácím 
fanouškům předvést v tom 
nejlepším světle. Bohužel 
se tak nestalo. Ostravané 
v týdnu před zápasem vy-
měnili trenéra. Dosavad-
ní kouč Daniel Tchuř se 
po dvou porážkách musel 
smířit s brzkým koncem, 
na jeho místo tak usedl bý-
valý trenér druholigových 
Vítkovic Ondřej Smetana. 
A ten svůj tým na lídra ta-
bulky dobře připravil.

Hosté byli po celý zápas 
aktivnější a také i pohybli-
vější. Domácím dělal velké 
problémy brazilský zálož-
ník Azevedo. Ten byl vůdčí 
osobností hostující sestavy. 
A tak nebylo divu, že se naše 
parta dostala k pořádnému 
zakončení až po půlhodině 

hry. To se po spolupráci se 
Žondrou dostal k zakonče-
ní Dziuba, pálil však pouze 
do brankáře Murina.

Z následného rohu hlavič-
koval Literák pouze do ost-
ravského gólmana, odražený 
míč se dostal ke Straňákovi 
a náš druhý stoper už věděl, 
kam míč poslat – 1:0.

Poté se ke slovu zača-
li hlásit také hosté. Sedm 
minut před přestávkou 
vyrážel Bárta na roh stře-
lecký pokus Lokši, o čtyři 
minuty později se už Baník 
dokázal prosadit. Po centru 
na zadní tyč se k míči dostal 
osamocený Fulnek, který 
míč napálil za záda našeho 
brankáře – 1:1. Fulnekův 
gól byl vlastně prvním, 
který Ostravané v letošním 
ročníku MSFL vstřelili, 
pro nás to byla zase naopak 
první inkasovaná branka.

Druhá půle začala asi 
nejhůře, jak vůbec mohla. 
Uběhla sotva minuta hry, 
kdy Mooc našel před naší 
brankou Lokšu, který s po-
mocí tyče obrátil průběh 
zápasu na stranu hostí – 1:2. 
A v 60. minutě bylo ještě 
hůř. Zatímco v domácích 

K dalšímu dvojzápasu 
baráže o Extraligu odje-
li baseballisté Frýdku-
-Místku na hřiště Tech-
niky Brno. Ta je aktuálně 
v pozici, že si nemůže do-
volit ani jednu prohru, 
jinak by přišla o extrali-
govou příslušnost. 

Klasik do obou zápasů 
vstoupil velmi dobře a hned 
v úvodní směně se dostal 
do vedení. Domácí Techni-
ka však pokaždé hned v dal-
ší půlsměně dokázala skóre 
otočit ve svůj prospěch a do-
vést do vítězného konce.

„Bohužel v prvním zá-
pase jsme pak necháva-
li relativně hodně bodů 
na metách,“ hodnotil sérii 
David Koláček. „V druhém 
utkání jsme naneštěstí byli 
více v obraně než v úto-
ku a Technika si opravdu 
‚sedla‘ na naše nadhazo-

vače a s pomocí i kratšího 
hřiště zápas skončil vyso-
kým rozdílem.“

Frýdek-Místek tak v Brně 
poprvé v baráži prohrál oba 
dva zápasy série. To také 
znamenalo propad z první-
ho místa barážové tabulky 
na páté, když ale na první 
Jablonec ztrácí pouze jednu 
výhru. Následující víkend 
čekal dvojzápas s Olympií 
Blansko, která aktuálně tahá 
šňůru šesti výher v řadě. 

S BÉČKEM BANÍKU: Domácí premiéra nevyšla.  Foto: Petr Pavelka

Valcíři narazili, prohráli doma s Baníkem Ostrava „B“
MFK F-M – FC BANÍK OSTRAVA B 2:3 (1:1)

řadách probíhalo hlasité 
vyřizování názorů, plách-
nul po levé straně Azevedo, 
na hranici velkého vápna 
našel zcela osamoceného 
Martiníka a bylo to 1:3. 
A nutno uznat, že Ostravané 
vedli naprosto zaslouženě!

V 62. minutě nejprve Za-
palač uvolnil Teplého, ten 
však možnost k lepšímu 
zakončení prováhal. Akce 
následně pokračovala, až 
vyústila faulem na agilního 
Hykela. Pískala se penalta. 
Zodpovědnost na sebe vzal 

V neděli 9. srpna se 
konalo na Těrlické pře-
hradě Mistrovství ČR 
ve wakeboardingu a wa-
keskatingu. Na tomto 
závodě se na druhém 
místě kategorie U15 ženy 
umístila Alena Chlopčí-
ková z Frýdku-Místku.

Závody proběhly pod 
záštitou Českého svazu 
vodního lyžování a wake-
boardinku a Moravsko-
slezského kraje za přísných 
koronavirových opatření. 
Soutěžilo se v kategoriích 

U11, U15, U19, Masters 
(nad 30 let), Veteran (nad 
40 let), Open (muži, ženy) 
a wakeskate. Finálové zá-
vody se jely ve dvou ko-
lech, z nichž se hodnotí 
do celkového bodového 
hodnocení bodově lépe 
ohodnocená jízda. V areálu 
Ski Wake parku Těrlicko je 
umístěno celkem 10 překá-
žek, na kterých závodníci 
předváděli triky na světové 
úrovni, proto je závod vyso-
ko hodnocen ve světovém 
rankingu 300 body za ví-

tězství. V silné konkurenci 
se na druhém místě v ka-
tegorii U15 umístila Alena 
Chlopčíková, která svými 
triky na vodě (slide 520 
a 380) a na překážkách (kic-
ker 180, grab – chyt boardu 
v letu, board slide a back 
slide – skluz zadní a přední 
hranou boardu na lomené 
i rovné překážce) obsadila 
druhé místo v celkovém 
hodnocení. „Alenka útočila 
ve druhém kole i na celko-
vé vítězství těžkým trikem 
transfer do B/S (naskočení 
na překážku pod úhlem 45° 
na zadní hraně boardu), ale 
tento trik bohužel nevyšel 
čistě. Druhé místo je ale ob-
rovský úspěch, který bude-
me chtít potvrdit i na mezi-
národních závodech v příští 
sezóně,“ hodnotil vystou-
pení frýdecko-místecké 
závodnice její osobní trenér 
Jan Kaňůrek.

Wakeboarding má vel-
kou perspektivu a ve světě 
je to velmi populární sport. 
Vyzkoušet jej můžou jak 
děti, tak dospělí na Těrlic-
ké přehradě denně v odpo-
ledních hodinách.

Wakeboardové stříbro Chlopčíkové

Jako každoročně, i le-
tos se v Hotelu Dlouhé 
stráně v Koutech nad 
Desnou konalo v polo-
vině srpna Mistrovství 
Evropské unie mládeže 
v šachu. Jako každoroč-
ně, i letos se jej zúčast-
nila výprava Beskydské 
šachové školy. A jako 
každoročně, i letos při-
vezla domů medaili. Ale 
tentokrát byly ty medai-
le čtyři a hned tři z nich 
byly zlaté. 

Hrálo se ve čtyřech 
věkových kategoriích 

(do 8 let, do 10 let, do 12 
let a do 14 let) a ve třech 
z nich se nám podařilo 
v mezinárodní konkurenci 
(účastnili se hráči z Pol-
ska, Německa, Bulharska, 
Švýcarska, Maďarska, Ru-
munska, Slovinska a Fin-
ska) získat cenné kovy. 
Gratulujeme tedy našim 
zlatým medailistům Ri-
chardu Stalmachovi (H14), 
Viktorii Buchtové (D10) 
a Veronice Vančákové 
(D8) a stříbrné medailistce 
Valérii Bartečkové (D10). 

 Tomáš Adamec

Naši šachisté na MEU mládeže v šachu

DAVID KOLÁČEK: Pro-
ti  trojnásobným  mistrům 
republiky nám to nešlo. 
 Foto: Pavel Chorobik

Vyrovnaná basebalová baráž

Kuba Teplý, který poslal 
míč po levé ruce ostravské-
ho gólmana – 2:3.

V závěru se pak naši 
chlapci drali za vyrovná-

ním, tím se ale také oteví-
rala okénka v naší obraně. 
A do ní několikrát nakoukli 
hostující hráči, naštěstí už 
další gól v naší síti nepřidali.
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Baráž o postup do čes-
ké nejvyšší baseballové 
soutěže vstoupila do dru-
hé poloviny a pro base-
ballisty Frýdku-Místku 
to znamenalo, že je čeká 
šest zápasů s extraligo-
vými týmy. A hned prv-
ní dva dokázali vyhrát, 
když pokaždé předvedli 
skvělý obrat v závěru.

Původně se měly oba zá-
pasy hrát v průběhu dvou 
dní, jenže sobotní duel 
v Třebíči musel být kvůli 
dešti zrušen ve druhé smě-
ně, kdy Klasik vedl 2:1. 
Obě utkání se tak nečeka-
ně musela odehrát v neděli 
ve Frýdku-Místku.

V prvním Frýdek-Mís-
tek dlouho tahal za kratší 
konec a před poslední smě-
nou prohrával 4:5. Jenže 
po odpalech Ondřeje Hona 
a Damiána Lapiše dokázali 
baseballisté Klasiku otočit 
skóre na konečných 6:5.

To ve druhém duelu se 
domácím povedl ještě vět-
ší obrat. V celém utkání 
na extraligový tým výrazně 

ztráceli a před dohrávkou 
deváté směny dokonce pro-
hrávali 6:13. Jenže v té chví-
li začaly na hřiště u řeky Os-
travice dopadat první kapky 
deště a ty pokropily domácí 
pálky živou vodou. Fanouš-
ci, kteří vydrželi na tribuně, 
mohli vidět spoustu odpalů, 
homerun Jakuba Kapla-
na, chyby obrany Třebíče 
a nakonec fantastický obrat 
Frýdku-Místku. Ten doká-
zal stáhnout 8 bodů a nako-
nec zvítězil 14:13. 

„To jsem ještě nezažil,“ 
usmíval se po druhém zá-
pase zkušený Ondřej Hon. 
„Druhý zápas jsme před-
vedli zázrak a kdo vydržel 
až do konce přes počínající 
déšť, tak určitě nelitoval.“

Frýdek-Místek se tak 
po dvou výhrách dostal 
na první místo barážové 
tabulky a je blízko tomu, 
aby si vybojoval místen-
ku v české baseballové 
Extralize. Dále ale čekal 
dvojzápas na hřišti Tech-
niky Brno – trojnásobných 
mistrů republiky.  (str. 6)

Sedmnáctiletý Bruno 
Tatarko z Frýdku-Míst-
ku, nadějný český snow-
boardcrossař, který to 
umí na lecjakém prkně, 
vyhrál 8. srpna extrémní 
závod na longboardech 
Red Bull Feel the Wheel 
v Benátkách nad Jizerou 
a obhájil loňský titul.

Legendární longboard-
crossový závod na star-
tovní rovinku benátského 
vychytaného pumptracku 
a do diváckých ochozů 
přilákal stovky prknař-
ských nadšenců. Vzhledem 
k tomu, že se vydařilo po-
časí, dorazil rekordní počet 
účastníků a byla maximál-
ně vypilována soutěžní 
trať, s nadsázkou lze říct, 
že se jezdilo úplně samo. 
Všichni závodníci však 
i tak museli předvést to 
nejlepší ze svého longbo-
ardového umění a jak už to 
u takových závodů bývá, 
na nejvyšší stupínek ví-

tězné bedny se vleze pou-
ze jeden. U mužů to letos 
byl Bruno Tatarko, u žen 
pak Klára Kašparová. Oba 
ovládli Red Bull Feel the 
Wheel i během loňského 
ročníku! Evidentně tak 
mají longboardcrossové 
klání, kterému dal vznik-
nout český biker Michal 
Maroši, v malíku ze všech 
nejlépe. Tatarko zajel be-

nátskou trať za 47 vteřin 
a 65 setin, Kašparová se 
pak postarala o čas 0:56.08.

„Bylo to vážné a málem 
jsem spadl, ale naštěstí 
jsem to ustál,” říká Tatar-
ko a dodává, že za důleži-
tý předpoklad pro úspěch 
v longboardcrossu považu-
je silné nohy. „Kdo nemá 
dost nadřepováno, nevy-
hraje.“ (www.redbull.com)

BÁJEČNÝ OBRAT: Radost po výhře.  Foto: Pavel Chorobik

Baseballisté se vyhoupli na první místo barážové tabulky

V termínu 5.–13. září 
zavítají nejlepší české 
šachové hráčky do Frýd-
ku-Místku proto, aby 
v penzionu U Křivého 
psa odehrály Mistrovství 
České republiky žen pro 
rok 2020.

Bude se hrát na devět 
kol systém každá s kaž-
dou a tempem devadesát 
minut na prvních čtyřicet 
tahů, třicetiminutovou do-
hrávkou a bonusem třicet 
sekund na tah. Budou se 
zároveň uplatňovat Sofijská 
pravidla – hráčky se nesmí 
domluvit na remíze před 
dokončením třicátého tahu.

Slavnostní zahájení 
proběhne v místě konání 
5. září v 15 hodin a hned 
po něm bude následovat 
první kolo. Všechna další 
kola budou začínat taktéž 
v 15.00, vyjma posledního, 
které začne 13. září v 9.00 
a po jeho dohrání proběhne 
slavnostní vyhlášení.

Účast v turnaji potvrdily 
tyto hráčky: WGM Olšaro-
vá Karolína, WIM Petrová 
Kristýna, WIM Richtero-
vá Nataša, WGM Sikorová 
Olga, WIM Miturová Mag-
daléna, WGM Rodshtein Te-
reza, WGM Kulovaná Eva, 
WIM Novosadová Kristýna, 

WIM Kaňáková Natálie, 
Koubová Anna Marie, tedy 
většina aktivně hrajících žen 
z první patnáctky, což zajiš-
ťuje velmi zajímavé souboje.

Turnaj bude možné sle-
dovat online na stránkách 
Šachového svazu České 
republiky, ale rádi uvidí-
me i diváky v hracím sále 
v prvním patře penzionu 
U Křivého psa.

Další informace je mož-
né najít v propozicích. Pře-
nos partií bude probíhat 
online a pohled do hracího 
sálu bude možné sledovat 
na youtube kanále Bes-
kydské šachové školy.

MČR žen v šachu 2020 zavítá do Frýdku-Místku

kam za sportem a relaxací

Stolní tenis na 2. ZŠ
TJ Slezská – 2. ZŠ F-M, z.s. přijímá 

mladé zájemce o stolní tenis ve věku 9–15 let.
Hrajeme:

úterý od 17.30 do 19.30 hodin
pátek od 17.30 do 19.30 hodin

v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka 
(MHD zastávka u Gustlíčka, vchod boční brankou). 

Kontakt na trenéra: 774 999 297 
Začínáme v pátek 4. září.

RED BULL FEEL THE WHEEL: Zleva: Maxim Ha-
banec, Bruno Tatarko, Vladimír Blecha. 
 Foto: © JAN KASL/RED BULL CONTENT POOL

Tatarko obhájil loňský titul

Na přelomu prázdnino-
vých měsíců se v Račicích 
konalo Mistrovství České 
republiky v rychlostní 
kanoistice na krátkých 
tratích. Pro závodníky 
z rychlostní kanoistiky 
TJ Slezan Frýdek-Místek 
to bylo jedno z nejúspěš-
nějších mistroství. Cel-
kem vybojovali tři zla-
té, dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili.

Nejvíc se dařilo Ondrovi 
Růžičkovi a Patriku Troj-
činskému. Ondra vybojoval 
dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili. Patrik dojel na prv-
ním, druhém a třetím místě.

Do desátého místa v sil-
né konkurenci (MČR) do-
jeli ještě dva naší závod-
níci – Beáta Pokludová 
a Kristián Czerný. Všem 
závodníkům děkujeme 
za předvedené výkony.

MČR v kanoistice v Račicích



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlašuje 
„Program na podporu 
projektů v oblasti zdra-
votnictví pro rok 2021“ 
(dále jen „Program“).
Podporovanými oblast-
mi jsou:
1. Podpora projektů zamě-
řených na zdravotnickou 
osvětu, prevenci a po-
skytování první pomoci 
(mimo vzdělávací akce).
2. Podpora projektů orga-
nizací, jejichž pravidelná 
a různorodá činnost zlepšu-
je kvalitu života zdravotně 
postižených občanů, pod-
poruje jejich individuální 
potřeby a umožňuje jim 
vést běžný život v jejich 
přirozeném prostředí (není 
určeno pro pobytová zaří-
zení sociálních služeb).
3. Podpora projektů zaměřu-
jících se na poskytování mo-
bilní paliativní péče (mobilní 
hospic). Cílem projektů je 
zmírnění utrpení a zachová-
ní kvality života klientů, kteří 
trpí nevyléčitelnou nemocí.
4. Podpora aktivit pro rodi-
ny s dětmi, které mají po-

ruchu autistického spektra.
5. Podpora aktivit v ob-
lasti zdravého stárnutí 
(semináře a přednášky za-
měřené na zdraví a zdravý 
životní styl).

Vymezení okruhu 
žadatelů a lokalizace

1. Za oprávněné žadatele 
o dotaci jsou považovány 
fyzické a právnické osoby 
realizující projekt na úze-
mí města nebo mimo jeho 
území s tím, že výstupy re-
alizovaného projektu musí 
být využity pro občany 
města Frýdku-Místku.
2. Žádost nemohou podá-
vat politické strany a poli-
tická hnutí podle zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružová-
ní v politických stranách 
a hnutích, v platném znění, 
příspěvkové organizace 
zřízené městem, organi-
zační složky státu, nadace 
a nadační fondy.
 Podmínky pro předlože-

ní žádosti o dotaci
1. Žadatel předkládá žá-
dost, kterou tvoří:
a) Příloha č. 1 – Žádost 
o poskytnutí dotace z roz-

počtu města pro rok 2021
b) Příloha č. 2 – Čestné pro-
hlášení za účelem poskytnu-
tí dotace z rozpočtu města 
c) prosté kopie dokladů 
o právní osobnosti a dokla-
du k oprávnění vykonávané 
činnosti (stanovy, statut, 
zřizovací listina, výpis 
z veřejných rejstříků apod.)
d) prosté kopie dokladů 
o volbě nebo jmenování sta-
tutárního orgánu, současně 
s dokladem osvědčujícím 
oprávnění statutárního or-
gánu jednat jménem osoby 
(podepisovat smlouvy)
e) prosté kopie smlouvy 
o zřízení běžného účtu 
u bankovního ústavu
f) prosté kopie potvrze-
ní o IČO, výpis z registru 
ekonomických subjektů
g) prostá kopie o registraci 
DPH
h) fyzické osoby podni-
kající předloží aktuální 
výpis z veřejné části živ-
nostenského rejstříku 
i) stručná informace o své 
činnosti a dosažených vý-
sledcích (výroční zpráva, 
publicita)

2. V případě, že žadatel 
předkládá více žádostí 
o dotaci, budou tyto přílo-
hy přiloženy k jedné z žá-
dostí, v každé další žádosti 
je pak nutné uvést, ke kte-
ré z jednotlivých žádostí 
byly přílohy doloženy.
3. Žádost o dotaci spolu se 
všemi vyplněnými příloha-
mi v jednom podepsaném 
originále lze podat pro-
střednictvím provozovate-
le poštovních služeb nebo 
osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku 
Místku na tuto adresu:
Statutární město 
Frýdek-Místek
odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) názvem příslušného vy-
hlášeného Programu,
b) plným jménem (obchod-
ní firmou nebo názvem) 
žadatele a adresou (sídlem),
c) textem „Neotvírat – žá-
dost o dotaci“
Žádost je možné zaslat 
také do datové schránky 
Statutárního města Frý-

dek-Místek.
4. Žádosti předložené vy-
hlašovateli:
a) v rozporu s tímto Pro-
gramem,
b) jakýmkoliv jiným způ-
sobem (např. faxem nebo 
e-mailem),
c) doručené na jiné adresy,
d) po termínu pro předlo-
žení žádosti,
e) nepodepsané osobou 
oprávněnou jednat za ža-
datele,
budou z dalšího posuzová-
ní vyloučeny a do orgánů 
města budou předloženy 
s návrhem na neposkyt-
nutí dotace.
5. Pokud bude žádost poda-
ná v souladu s odst. 4 vyka-
zovat jiné nedostatky, vyzve 
administrátor dotačního 
programu žadatele k jejich 
odstranění v náhradním 
termínu. Pokud tak žadatel 
neučiní, bude jeho žádost 
z hodnocení vyloučena.
6. Všechny došlé žádosti 
včetně jejich příloh se archi-
vují a žadatelům se nevracejí.

Lhůta pro podávání 
žádostí a kontaktní osoba

Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a ze-
mědělství, který má v kom-
petenci nakládání s komu-
nálním odpadem, připravil 
ve spolupráci se společností 
Frýdecká skládka, a.s., za-
jišťující svoz komunálního 
odpadu na území města 
Frýdku-Místku, harmo-
nogram svozu objemného 
odpadu v září 2020, a to 
formou přistavení velkoob-
jemových kontejnerů.

V září 2020 budou vel-
koobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozových 
místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu níže. Při-
staveny budou vždy do-
poledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou následu-
jící den mezi 6.00 až 12.00. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 

50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská poli-
cie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU:

14. 9.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (na-
pojení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
gymnázia Petra Bezruče), ul. 
Pionýrů 803, ul. Pionýrů 1747 
(mezi hotelovými domy)

15. 9.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-

dob na separovaný odpad)
16. 9.

Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Lísko-
vecká (u objektu Distep č.p. 
3328), ul. Jiřího Hakena 1658 
(u večerky „Maják“), ul. Slez-
ská 2898 (na parkovišti), ul. 
Černá cesta 2874 (u obchodu), 
ul. Křižíkova 1352 (autobuso-
vé stanoviště VP), ul. Tolsté-
ho 110 (u telefonní budky), 
ul. Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

17. 9.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284), ul. Nad 
Mostárnou 2631 (u lávky), ul. 
Josefa Skupy 2928 (za kul-
turním domem), ul. Cihelní 
3416 (u gymnázia a SOŠ, 
dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
385 (u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

21. 9.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

22. 9.
Místek, ul. Jiřího Trnky 

(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-
viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u ná-
dob na separ. odpad), ul. 
Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vo-
dičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

23. 9.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057), ul. Pavlí-
kova 270 (u nádob na sepa-
rovaný odpad)
Místek, ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

24. 9.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-
ho 1474 (bývalá prodejna)

Skalice – Kamenec rozcestí
Do velkoobjemových kon-

tejnerů ODKLÁDEJTE OB-
JEMNÝ ODPAD (např. skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace), NEODKLÁDEJ-
TE nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, mo-
nitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky 
barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto od-
pady můžete zdarma odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a.s., ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Na Příkopě 
– pod estakádou, ul. Collo-
-louky – vedle supermarketu 
Tesco). Do velkoobjemových 
kontejnerů NEPATŘÍ sta-
vební odpad ani biologický 
odpad (např. větve, tráva).

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

Harmonogram svozu objemného odpadu – září 2020

Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021
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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 bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebyt. prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 706/44) – ul. P. Holého
nebytový prostor č.101a o výměře 5,57 m2, I. NP 
(vstupní chodba)
nebytový prostor č.101b o výměře 16,26 m2, I. 
NP (vstupní chodba)
nebytový prostor č.102 o výměře 4,88 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.111 o výměře 1,35 m2, I. NP 
(úklid)
nebytový prostor č.112 o výměře 19,46 m2, I. NP 
(schodiště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP 
(komunikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP 
(schodiště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP (zá-
dveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I. NP 
(výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. 
NP (učebna)
nebytový prostor č.121 o výměře 9,24 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.122 o výměře 9,30 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.123 o výměře 6,38 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.124 o výměře 6,84 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. 
NP (chodba)
nebytový prostor č.127 o výměře 2,95 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.128 o výměře 2,33 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.129 o výměře 9,50 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP 
(údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP 
(údržba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. 
NP (kancelář)
nebytový prostor č.133 o výměře 4,20 m2, I. NP 
(soc. zařízení)
nebytový prostor č.134 o výměře 1,08 m2, I. NP 
(úklid)
nebytový prostor č.135 o výměře 2,40 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.136 o výměře 4,20 m2, I. NP 
(kopírka)
nebytový prostor č.137 o výměře 11,94 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.138 o výměře 11,66 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.139 o výměře 12,24 m2, I. 
NP (Hl. uzávěr vody)
nebytový prostor č.140 o výměře 4,95 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.141 o výměře 5,22 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.201 o výměře 19,76 m2, II. 
NP (chodba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. 

NP (chodba a schodiště)
nebytový prostor č.203 o výměře 1,35 m2, II. NP 
(úklid)
nebytový prostor č.204 o výměře 5,91 m2, II. NP 
(sociální zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. 
NP (chodba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP 
(sociální zařízení chlapci)
nebytový prostor č.207 o výměře 10,91 m2, II. 
NP (soc. zařízení dívky)
nebytový prostor č.208 o výměře 40,45 m2, II. 
NP (učebna ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. 
NP (učebna ZŠ)
nebytový prostor č.210 o výměře 51,68 m2, II. 
NP (učebna ZŠ)
nebytový prostor č.211 o výměře 15,00 m2, II. 
NP (kabinet)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. 
NP (chodba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. 
NP (chodba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. 
NP (učebna VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. 
NP (učebna VOŠ)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 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 výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

V měsíci září se usku-
teční další ročník Dne 
pěstounství, který formou 
celodenních happeningů 
na atraktivních místech 
v kraji, tentokrát pod 
názvem Dny rodin, upo-
zorňuje na problematiku 
náhradní rodinné péče.

„Pro nás jsou nejblíže 
Hukvaldy, ale třeba někoho 
osloví i jiné destinace, pro-
tože rodiny s dětmi mohou 
navštívit opravdu zajíma-
vé kulturní památky nebo 
atraktivity. Tam je pro ně 
připraven doprovodný zá-
bavný a edukační program, 
s cílem zvýšit informova-
nost mezi občany a motivo-
vat další žadatele o náhrad-
ní rodinnou péči, která je 
společensky velmi zásluž-
ná,“ informoval náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Počty dětí svěřených 
do náhradní rodinné péče 
(pěstounské péče a poru-
čenské péče), které magis-
trát vede v evidenci, rok 
od roku rostou. V roce 2017 
se jednalo o 129 dětí, o rok 
později 132, v roce 2019 už 
153. Většinou se to ovšem 

týká prarodičů a příbuz-
ných dítěte, zprostředkova-
ných pěstounů a  poručníků 
bývá kolem padesátky.

„Magistrát města Frýdku-
-Místku pěstouny doprovází, 
kromě běžné administrativy 
a návštěv v rodinách pořádá-
me vzdělávací aktivity. Kro-
mě vzdělávání pro pěstouny 
nabízíme také arteterape-
utické dílničky, na kterých 
s dětmi tematicky tvoříme 
a hrajeme si a pěstouni mají 
možnost chvilku si odpoči-
nout u šálku kávy nebo čaje 
a popovídat si a navázat kon-
takty s dalšími pěstouny,“ 
uvedl Petr Mikulec, vedoucí 
odboru sociální péče.

„Je třeba připomenout, 
že pěstounství si zasluhu-
je uznání a podporu. Pří-
padným dalším zájemcům 
o výkon této mnohdy neleh-
ké péče o děti ochotně po-
skytnou informace sociální 
pracovnice pro náhradní ro-
dinnou péči odboru sociální 
péče v budově Palackého 
115 ve Frýdku-Místku,“ 
dodala Renáta Zapletalová, 
vedoucí oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí.  (pp)

Pěstounství ve správním obvodu

DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

Archeopark 
Chotěbuz

-Podobora

20.

ZÁ
Ř

Í

Zámek
Nová
Horka

12.

Hrad
Hukvaldy 

26.

Zámek
Kravaře

27.

VOLNÉ 
VSTUPY

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

12. 9. Zámek Nová Horka
13. 9. Dolní Vítkovice
19. 9. Hrad Sovinec
20. 9. Archeopark Chotěbuz-Podobora
26. 9. Hrad Hukvaldy
27. 9. Zámek Kravaře

2020

 INFORMACE  
 O NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

1. Lhůta pro podávání žá-
dostí je od 12. 10. 2020 
do 31. 10. 2020 včetně.
2. Byla-li žádost podána pro-
střednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je lhůta 
zachována, byla li v poslední 
den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepravě.
3. Poskytování dotací 
v tomto Programu adminis-

truje odbor sociálních slu-
žeb Magistrátu města Frýd-
ku Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je: 
Věra Konečná, 
odbor sociálních služeb, 
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail: konecna.vera@ 
@frydekmistek.cz 
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VÝTVARKA
Mozaika

Věk: 9–13 let 
Kreativní kroužek, ve kte-
rém si vyzkoušíte širokou 
škálu rukodělných tech-
nik a poznáte tradičních 
i nové materiály. Věno-
vat se budeme i tradicím 
a zvyklostem. Letos se bu-
deme inspirovat světlem, 
sluncem, ohněm i větrem.

Šperkování
Věk: 10–15 let 

Úvod do šperkařské tvorby, 
výroba originálních šperků 
i drobných ozdob a deko-
rací do bytu. Seznámení 
s moderními i tradičními 
technikami a postupy. Sou-
částí je i náhled do historie 
výroby šperků a ukázky 
slavných historických ná-
lezů. V letošním roce bu-
deme hledat inspiraci v říši 
hmyzu, ptáků, zvířat sku-
tečných i vymyšlených.

Barvička
Věk: 2–4 let

Výtvarný kroužek je zamě-
řený na rozvíjení výtvarných 
dovedností, jemné motoriky. 
Rodiče vítáni. V průběhu 
kroužku si děti vyzkouší 
různé výtvarné techniky. Se-
známí se s přírodními i ne-
tradičními materiály. 

Výtvarníček
Věk: 5–7 let

Výtvarný kroužek zaměře-
ný na rozvíjení výtvarných 
dovedností a jemné mo-
toriky. V průběhu krouž-
ku si děti vyzkouší různé 
techniky výtvarné činnos-
ti. Seznámí se tradičními 
i netradičními materiály 
a postupy. Po celou dobu 
je bude provázet a pomáhat 
kamarádka Třpytka.

Paletka
Věk: 7–8 let

Kreslení, malování, stříhá-
ní i lepení využijí děti při 
své tvorbě. Inspirovat je 
budou například pohádky 
a večerníčky. Vzniknou 
tak postavy, třeba i příše-
ry, a nové příběhy. Získají 
informací o českých uměl-
cích, jako je např. Josef 
Lada či Ondřej Sekora. Vy-
zkouší si základy ilustrace.

Paleta | mladší
Věk: 9–11 let

Výtvarný kroužek je ur-
čen pro všechny, kteří 
chtějí kreslit, malovat 
a tvořit. Zároveň pro-
hloubit své výtvarné do-
vednosti i znalosti a do-
zvědět se něco nového 
o světoznámých umělcích. 
Díky novým technologiím 

si ukážeme známá díla 
a necháme se inspirovat. 

Paleta | starší
Věk: 12–16 let

Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 
výtvarným technikám: 
kresbě, malbě a grafice 
s důrazem na získání umě-
leckých kompetencí a roz-
voj estetického vnímání. 

Keramika pro děti 
| mladší

Věk: 5–8 let 
Oddělení Výtvarka při-
pravilo pro předškolní 
děti kroužek Keramika 
pro mladší děti. V krouž-
ku se děti naučí praco-
vat či si prohloubí své 
zkušenosti s keramickou 
hlínou, seznámí se s pro-
cesy, které vytváření ke-
ramiky provází.

Keramika pro děti 
| starší

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

DIVADLO
Divadelní soubor 

Před oponou
Kašpárci | Divadelní 

skupina
Věk: 8–11 let 

Poznej a nauč se všemu 
podstatnému, co patří 
k divadlu. Děti budou po-
stupovat krůček po krůčku 
a pomocí metod drama-
tické výchovy se seznámí 
a osvojí si základní diva-
delní dovednosti.

Masky | Divadelní 
skupina

Věk: 10–14 let
Pomocí metod dramatic-
ké výchovy si děti osvojí 
základní divadelní doved-
nosti. Vnímání partnera, 
pohyb v prostoru, předsta-
vivost a fantazie, seznáme-
ní se s improvizací, rozvoj 
komunikačních dovednos-
tí. Až dojdeme k vlastnímu 
divadelnímu představení.

Štronzo | Divadelní 
skupina

Věk: 12–16 let
Divadelní soubor pro děti 
s předchozí divadelní zku-
šeností.

POHYB
Badminton 

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

badmintonu.
Malí sportovci

Věk: 4–7 let
Nejoblíbenější pohybo-
vý kroužek pro naše malé 
široko daleko. Kroužek, 
ve kterém se děti hravou 
a zábavnou formou seznámí 
s různými druhy sportů, her 
a cvičení a zároveň rozvinou 
své pohybové dovednosti 
a koordinaci celého těla.
Více  kroužků  v  příštím 
čísle a na webu SVČ Klíč.

Změny vyhrazeny. Bližší 
informace k jednotlivým 
kroužkům a kurzům bu-
dou k dispozici během 
září 2020.
Prosíme, sledujte webo-
vé stránky www.klicfm.
cz, na kterých najdete 
informace o cenách, ter-
mínech apod. Sledujte, 
prosím, propagační ma-
teriály jednotlivých akcí, 
ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.:
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777 
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, se sídlem Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562461
Druh práce: ředitel pří-
spěvkové organizace Jes-
le Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: 
Jesle Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace, 
Brožíkova 40, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 49562461
Platová třída: v soula-
du s nařízením vlády č. 
341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách 
a správě; možnost postup-
ného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozděj-
ších předpisů
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně střed-
ní vzdělání s maturitní 
zkouškou

2. znalost problematiky 
řízení příspěvkové orga-
nizace v sociální oblasti
3. základní znalost násle-
dujících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
• nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších před-
pisů
4. praxe na výkonné řídící 
pozici výhodou 

5. orientace v problemati-
ce dětských skupin
6. organizační a komuni-
kační dovednosti
7. občanská bezúhon-
nost doložená výpisem 
Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce
8. zdravotní způsobilost 
Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, pří-
jmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození 
uchazeče, státní přísluš-
nost uchazeče, místo tr-
valého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o po-
volení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče 
(uveďte kontaktní adresu, 
telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie 
dokladů o nejvyšším do-

saženém vzdělání
• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných zna-
lostech a dovednostech
• koncepci rozvoje a ří-
zení příspěvkové organi-
zace Jesle Frýdek-Místek 
(maximálně 4 strany stro-
jopisu)
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
• lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání požadované činnosti 
(ne starší tří měsíců)
K výběrovému řízení bu-
dou přijaty pouze přihláš-
ky podané do uvedeného 
termínu a doložené kom-
pletními doklady (při-
hlášku, životopis, kon-

cepci rozvoje organizace 
vlastnoručně podepište).
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
Předpokládaný nástup: 
1. ledna 2021
Přihlášky s požadova-
nými doklady zasílejte 
do 12. 10. 2020 v zale-
pené obálce s označením 
„Výběrové řízení – neot-
vírat“ a s uvedením ad-
resy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýd-
ku-Místku, Odbor soci-
álních služeb, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek, k rukám Ing. Jarmily 
Kozlové.
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v 17.00 hodin v TIC Místek, ná-
městí Svobody 6, nutná rezervace 
na pobočkách TIC ve Frýdku, Míst-
ku a Frýdlantu nad Ostravicí

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 3. 9. v 10.00 

77. výročí popravy občanů 
u trati v Lískovci

MUZEUM BESKYD

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

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

Vzhledem k nutnosti dodržo-
vání platných vládních nařízení 
jsme nuceni přistoupit k jistým 
provozním opatřením. Seznam 
těchto opatření a bezpečnost-
ních pokynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

Od draissiny k bicyklu
Velocipéd, bicykl, jízdní kolo – je-
den z nejužitečnějších vynálezů 
v dějinách lidstva. Od počátečního 
odrážení nohama, přes pevné kliky 
na ose předního kola, po krátkém 
období módy vysokých kol, tricyk-
lu, kvadracyklů se po roce 1879 
masově rozšířilo tzv. bezpečné kolo 
s válečkovým řetězem. V Čechách 
bylo vyrobeno první kolo již v roce 
1863 a postupně zde vzniklo ně-
kolik desítek výrobců jízdních kol. 
Výstava potrvá do 6. září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia za 25 
let své existence uskutečnila 14 vel-
kých expedic za poznáním přírody 
do nejrůznějších atraktivních desti-
nací. Její členové v navštívených 
oblastech prováděli své výzkumy 
spojené s dokumentací přírody 
a sbírky svých domovských muzeí 
obohatili o zajímavý materiál. Pu-
tovní výstava přiblíží přírodovědné 
expedice, především poslední pěti-
letý projekt zaměřený na výzkum 
zvířeny v málo probádaných bal-
kánských zemích. Výstava potrvá 
do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, tis-
kovin, ale i upomínkových předmě-
tů připomene donedávna jeden ze 
tří základních pilířů lidského života 
– svatbu. Obřad, který byl krásný, 

Šarlatán 
česky | 140 Kč

PÁ 4. 9. v 20.00
Tenet 

titulky | 140 Kč
SO 5. 9. v 15.00

Zapomenutý princ
dabing | 80 / 60 Kč

SO 5. 9. v 17.00
Tenet 

titulky | 140 Kč
SO 5. 9. v 20.00
Noví mutanti 
dabing | 140 Kč
NE 6. 9. v 15.00

Mulan
dabing | 140 / 120 Kč

NE 6. 9. v 17.30
Králové videa
česky | 130 Kč

NE 6. 9. v 19.30
Tenet 

titulky | 140 Kč
PO 7. 9. v 17.30
After: Přiznání 
titulky | 140 Kč
PO 7. 9. v 20.00
Ztracený břeh 

titulky | 130 / 110 Kč
ÚT 8. 9. v 18.00

Štěstí je krásná věc
česky | 140 Kč

ÚT 8. 9. v 20.00
Loni v Marienbadu
titulky | 130 / 110 Kč

ST 9. 9. v 10.00
Sviňa

slovensky | 60 Kč
ST 9. 9. v 17.00

Tenet 
titulky | 140 Kč
ST 9. 9. v 20.00
Králové videa 
česky | 130 Kč

ČT 10. 9. v 17.00
Krajina ve stínu

česky | 140 Kč
ČT 10. 9. v 20.00

Šarlatán
česky | 140 Kč

PÁ 11. 9. v 17.00
Tenet 

titulky | 140 Kč
PÁ 11. 9. v 20.00
Krajina ve stínu

česky | 140 Kč
SO 12. 9. v 15.00

Scoob! 
dabing | 80 / 60 Kč
SO 12. 9. v 17.30

Mulan
dabing | 140 / 120 Kč

SO 12. 9. v 20.00
Tenet

titulky | 140 Kč
NE 13. 9. v 18.00

Děda postrach rodiny
dabing | 140 / 120 Kč

NE 13. 9. v 20.00
Šarlatán

česky | 140 Kč
PO 14. 9. v 18.00

V síti
česky | 140 Kč

PO 14. 9. v 20.00
Kdo si myslíš, že jsem 

titulky | 130 / 110 Kč
ÚT 15. 9. v 17.30

Mulan 
titulky | 140 / 120 Kč

ÚT 15. 9. v 20.00
Všechna moje láska
titulky | 130 / 110 Kč

ST 16. 9. v 10.00
Téměř dokonalá tajemství 

dabing | 60 Kč

www.knihovnafm.cz
18. 6. – 16. 9., Místek
Výstava fotografií 

23. ročník fotosoutěže pro mladé 
autory do 25 let (ArtCollegium, Fo-
toklub Frýdek-Místek).

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

1. 9.
Technotrasa 

Po stopách litiny a smaltu
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant 
n. O., Hlavní 1755, vstupné 120 Kč/
dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy Card 
výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909 

9. 9. 2020
Technotrasa

Po stopách textilek
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6, vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 646 888 

13. 9. 2020
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909

13. 9. 2020 
Beskydy objektivem 

aneb foťte jinak, foťte lépe
fotokurz s Janem Bainarem

sraz v 9.00 hodin u Obecního domu 
v Malenovicích, nutná rezervace 
na pobočkách TIC ve Frýdku, Míst-
ku a Frýdlantu nad Ostravicí

20. 9. 2020
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909

24. 9. 2020
Frýdek≈Místek objektivem 
aneb foťte jinak, foťte lépe

fotokurz s Janem Bainarem za-
měřen na večerní fotografii, sraz 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čt 24. 9. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

O tibetských božstvech, nábo-
ženských rituálech a představách 
o posmrtném životě s tibetologem 
Danielem Berounským.

DIVADLO
Ne 20. 9. v 15.00, altán v Sadech 

Bedřicha Smetany
Nedělní pohádka 
pod širým nebem

Zahajující pohádka podzimních ne-
dělních divadélek pro děti. | Vstup-
né: zdarma

HUDBA
Ne 13. 9. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče
Dan Bárta & Illustratosphere

Jedenáctinásobný držitel Ceny An-
děl s nezaměnitelným hlasem před-
staví nové album. | Vstupné 450 Kč 
/ 400 Kč

Út 15. 9. v 18.00, 
kostel sv. Jana a Pavla

Duo Adamus-Chřibková 
Souznění hoboje a varhan | př. sk. 
Chrámové koncerty | Vstupné 
150 Kč / 100 Kč studenti, senioři, 
ZTP/P

VÝSTAVY
Po–So 21. 9. – 31. 10.
Po stopách historie 
Národního domu 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

So 19. 9. v 17.00
Expediční kamera

Cesta za poznáním světa i sebe 
sama. Tři filmové bloky se snímky 
z mezinárodní i domácí produkce 
a beseda se zajímavým hostem. 
Permanentka 250 Kč / 130 kč vstup 
na besedu.

Po 21. 9. v 19.00
Lukáš Pavlásek: 

Kdo nepláče není Čech
One man show známého komi-
ka Lukáše Pavláska s podtitulem 
„Češi, alkohol a Rock and roll“.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji / 
300 Kč na místě | mimo předplatné

VÝSTAVY
1.–30. 9.

Marek Balický: 
Záchranář na cestách

Pozoruhodná cesta Karvinského 
rodáka napříč kontinenty.

KINO
ČT 3. 9. v 18.00
Noví mutanti 
titulky | 140 Kč
ČT 3. 9. v 20.00

Tenet 
titulky | 140 Kč
PÁ 4. 9. v 17.30
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veselý a důstojný. Výstava potrvá-
do 13. září.

Živé houby v muzeu
Jedinečná výstava živých hub a hři-
bů, která trvá jen týden. Návštěvní-
ci se dozví, které houby jsou jedo-
vaté, které naopak jedlé, a také ze 
kterých se dají vykouzlit ty nejlepší 
pochutiny. Výstava otevřena od 13. 
do 18. září.

4 GENERACE: 
Kmentovi, Zoubkovi

Pět výstavních místností zaplní 
věhlasná díla čtyř generací Kmen-
tových a Zoubkových. Díla českého 
sochaře, který se nesmazatelným 
způsobem zasloužil o rozvoj české 
architektonické plastiky, Olbrama 
Zoubka a jeho významné rodiny. 
Výstava otevřena od 24. září do 8. 
listopadu.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

Procházku si můžete zpestřit zá-
bavnou hrou pro celou rodinu – vy-
řešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY

Každý prázdninový víkend se 
na prohlídkovém okruhu Frýdecké-
ho zámku můžete těšit na princez-
nu, dvorní dámu, rytíře či prince.

Čtvrtek 3. září v 17.00, 
Rytířský sál

ZA PŘÍRODOU 
KOLEM SVĚTA

Společnost Zoogeos Bohemia 
za 25 let své existence uspořádala 
14 přírodovědných expedic do nej-
různějších končin světa. V ces-
tovním itineráři byly postupně 
odškrtávány následující destinace: 
ostrovy Malých Antil v Karibi-
ku, Maroko, Turecko, Jihoafrická 
republika a Namibie, Srí Lanka, 
Malajsie a Indonésie, Venezuela, 
Mexiko a posledních pět cest smě-
řovalo do Albánie. Čtvrtstoletí zo-
ologických výzkumů a cestování 
po exotických zemích shrne člen 
společnosti a účastník výprav Du-
šan Trávníček. Své povídání dopro-
vodí autentickými snímky a audio-
nahrávkami.

Neděle 6. září v 13.00, nádvoří
RETRO JÍZDA 

PO FRÝDKU-MÍSTKU
Spanilá jízda na historických a re-
tro kolech, na kterou od 14.00 ho-
din naváže komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova. Po návratu 
na Frýdecký zámek společně ukon-
číme výstavu Od draissiny k bicyk-
lu.

Čtvrtek 10. září v 16.30, 
Zelený dům 

ZMIZELÉ FRÝDECKO-
-MÍSTECKÉ TOVÁRNY, 
OBCHODY A ŽIVNOSTI

Pomyslná procházka městem pro-
střednictvím dobových fotografií, 

dokumentů a reklam.
Čtvrtek 18. září v 16.30 

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Komentovaná vycházka přes bý-
valý místecký hřbitov, kde stávala 
Elzerova vila, sídliště Riviéra, Kino 
Petra Bezruče, památník Pěvci 
Slezských písní a další. Sraz před 
Janáčkovým sadem na Frýdlantské 
ulici v Místku.

Pátek 25. září v 16.30 
KOMENTOVANÁ 

PROHLÍDKA FRÝDECKÉHO 
HŘBITOVA

Komentovaná prohlídka frý-
deckého komunálního hřbitova. 
Ukážeme si jedinečné náhrobky 
i náhrobky významných rodáků 
a osobností, kteří jsou na tomto 
hřbitově pohřbeni. Sraz u obřadní 
síně na frýdeckém hřbitově.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou knihov-
nu v prostorách Frýdeckého zám-
ku (vstup z 1. nádvoří). Nabízíme 
všem zájemcům o odbornou a re-
gionální literaturu více než 38 000 
svazků a také několik druhů příro-
dovědných a společenskovědných 
vědeckých časopisů. Knihovní 
fond zahrnuje především naučnou 
literaturu se vztahem k regionu. 
Naše knihovna je specializovanou 
knihovnou a knihy si zde můžete 
zapůjčit pouze prezenčně. E-mail: 
knihovna@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 630 051.

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? Za-
jímají vás planě rostoucí rostliny 
nebo nenápadné zelené mechy? Na-
vštivte naši mykologickou nebo bo-
tanicko-bryologickou poradnu. Po-
radny jsou pro vás otevřeny každé 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

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

www.joga-karakal.cz 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
čtvrtek 10. 9. od 16.00 do 18.00
ZÁPIS DO PRAVIDELNÝCH 

KURZŮ JÓGY
od prvního ročníku (začátečníků) 
až po pokročilé – zpevnění celého 
těla, prevence poruch páteře, psy-
chické vyladění, relaxace a regene-
race, posílení imunitního systému, 
správné dýchání

Zapsat se můžete i přes naše 
webové stránky!

sobota 19. 9. od 9.00 do 18.00 

hodin v Oáze
KUCHYŇ JE ZÁZRAČNÁ 

LABORATOŘ
praktická výuka přípravy vegetari-
ánských pokrmů.

Vše a ještě více se dozvíte na: 
www.jogakarakal.cz
Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

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
Kurz jógy pro začátečníky a mírně 
pokročilé – úterý v 18.40, do 20.00

Kurz jógy pro zdravá záda 
– úterý v 15.50 do 17.00 

Kurz jógy pro začátečníky a mírně 
pokročilé – neděle v 17.00, do 18.15
Teen jóga 10–14 let každé pondělí 

v 16.30, do 17.30 
Jogínci 5–10 let každou středu 

v 15.45, do 16.45

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

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).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz

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 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Každé úterý od 17–18 

a 18–19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, přihlašování na: 

739 202 721
Každý čtvrtek od 18–19.30        

Kurz Arteterapie 
Výborný kurz na poznání sebe 

sama a odbourání stresu, 
vstupné 80 Kč.

FILATELISTÉ
z frýdecko-místeckého klubu KF 
07–09 nabízejí členství pro zájemce 
o tuto zájmovou, vzdělávací a sbě-
ratelskou činnost. Bližší informace 
všem zájemcům poskytneme kaž-
dý čtvrtek (mimo letní prázdniny) 
v salonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. Těšíme 
se na setkání.

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

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

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

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
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www.kulturnidumfrydek.cz
sobota 5. 9. v 19.00
Dva nahatý chlapi

Odložené představení z 23. 3. Vstu-
penky jsou v platnosti. Předprodej: 
www.ticketportal.cz
Bláznivá komedie kontroverzního 
francouzského autora, která v sou-
časné době slaví v Paříži velké 
úspěchy. Seriózní advokát, věrný 
manžel a otec dvou dětí, se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, 
jak se do této situace dostali, man-
želka jednoho z nich však vymyslí 
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, 
jak se nakonec ukáže, opravdové 
pravdě hodně vzdálená. 

pondělí 14. 9. v 19.00
Do ložnice vstupujte jednotlivě

Divadelní společnost Háta, 
předprodej: www.ticket365.cz

Šéfredaktor a spolumajitel nepří-
liš prosperujícího nakladatelství 
dětské literatury Philip Markham 
se svou ženou Joanou původně 
plánovali strávit večer mimo do-
mov. Byt proto hodlá k jednomu 
ze svých četných mimomanžel-
ských záletů využít Philipův ob-
chodní společník Henry Lodge. 
Netuší ale, že za stejným cílem 
k Markhamovým směřuje jeho 
žena a Joanina kamarádka Linda, 
která se rozhodla nevěru Henry-
mu oplatit. Tatáž ložnice má také 
posloužit k milostným hrátkám 
mladému bytovému architekto-
vi Spenlowovi, který v současné 
době sídlo Markhamových zve-
lebuje…

středa 16. 9. ve 20.00
Partička na vzduchu

Předprodej TIC F-M, Ticketstream.
Partička míří z TV Prima na let-
ní tour s první zastávkou rovnou 
za vámi! A bude to moc krutě 
přísná show! Ale hlavně hromada 
legrace. Jak scénky této povedené 
„partičky“ dopadnou, nikdo do-
předu neví, je vždy velkou nezná-
mou nejen pro samotné aktéry, ale 
i pro publikum. Geňa je v životní 
formě a hádá ještě lépe než kdy 
předním! Nevěříte, že se jedná 
o opravdovou improvizaci? Chcete 
se i vy stát součástí některé z her?

SVČ KlíČ

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

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 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Po dobu pandemie vstup na akce 
pouze s rouškou a maximálně 100 
osob.
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fauna-
parku!

neděle 6. 9. od 10.00 do 16.00
Vegetění

Prostě pohoda ve Faunaparku, regi-
onální zdravá výživa, ochrana zví-
řat a přírody, dobrovolné vstupné.

čtvrtek 10. 9. v 16.00
Jan Fedorowicz: 
Beskydské ďúry

Přednáška, na které se dozvíme 
spoustu zajímavostí o beskydských 
jeskyních.

neděle 13.9.2020 od 10:00
Sweet talks 

ve Stodole Faunaparku
neděle 13.9.2020 od 14:00

Dětské odpoledne 
ve Faunaparku

Soutěže a hry pro všechny děti.

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496
31. 8. – 4. 9. 2020 

TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Vyzkoušejte lekce zcela zdarma!!! 
Více na www.dancepoint.cz nebo 

nás sledujte na Instagramu 
a Facebooku @dancepointcz 

NABÍZÍME VÝUKU: 
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, gymnastiky 

a fitness baletu.

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

Nabízím 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.

Tvoříme během celého roku. 
Jsme na FB.

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

Čtvrtek 10. 9. v 19.00
ČAJ S CITRÓNEM 
jednoaktová komedie

KUKUR
hra z divadelního zákulisí

COCO 
jednoaktová komedie – premiéra

(Divadelní soubor D.N.A.)
90 Kč

Neděle 13. 9. v 17.00
IMPRO FRMOL

Pásmo praktických improvizací.
90 Kč

Sobota 19. 9. 2020 v 19.00
ZA HRANICEMI TICHA

meditační večer
Mnoho etnických nástrojů s boha-
tými alikvótními tóny, které působí 
blahodárně na celé tělo i duši. 90 Kč

Čtvrtek 24. 9. v 19.00
PRAVDA O ZKÁZE 

TITANIKU 
aneb, jak to ve skutečnosti bylo.

Komedie Františka Ringo 
Čecha – derniéra

(Divadelní soubor D.N.A.) 90 Kč

lUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopoled-
ní Miniškolku pro děti bez rodičů, 
odborné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 

pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, roz-
víjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, 
hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spojuje 
několik aktivit do uceleného celku: 
rytmizace písní, pohyb, hra na zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let zákla-
dy hudební nauky a hry na flétnu, 
práce s boomwhackers, zvonkohra-
mi…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. 
Skupinové cvičení pro děti od 5 let 
dle konceptu DNS FIT KID a zdra-
votní skupinové cvičení pro ženy 
po porodu pod vedením zkušené 
fyzioterapeutky.
Více na: www.fyziom.cz

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

10. 9.
Peter Lipa Band

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura, inzerce

do ŠKOLYdo ŠKOLY

-20%-20%na VŠECHNOna VŠECHNO

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

VŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNO

www.prior.czwww.prior.cz

Více z nabídky 
školních potřeb
naleznete na

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2020
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

Čtvrtek  17.9.2020

pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

zpátky zpátky 

 

     Bc. Daniel PAWLAS        Ing. Miloslava Vostrá              Mgr. Marek Hampel 

POZVÁNKA 
Kandidát na senátora a člen zdravotního a zahraničního výboru  

Bc. Daniel Pawlas, Vás spolu se svými hosty: 
− paní Ing. Miloslavou Vostrou, předsedkyní rozpočtového výboru PSP ČR 
− Mgr. Markem Hampelem, předsedou představenstva grémia majitelů 

lékáren 
zve na debatu o zdravotnictví, lékárenství,  

zahraniční situaci a financích České republiky. 
Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku 

(vchod ze zahrádky) 
Datum a čas konání:  7. září 2020  od 16.00 hodin 

 
 

 

DĚDICTVÍ 2020

Neděle
20. září 2020
13.30–17.00

14.00 h

Bazilika Navštívení 
Panny Marie

Dancepoint vás nechá nahlédnout pod pokličku tanečního světa
První školní dny jsou tu 

a s nimi i nová sezóna, kte-
rou všichni tanečníci už 
netrpělivě vyhlížejí. A že 
se mají na co těšit, alespoň 
ve Frýdku-Místku! 

Taneční Studio DANCE-
POINT letos čeká oslava 
krásných 15 let a při této 
příležitosti přichází pro 
nadcházející školní rok s řa-
dou novinek. Můžeme vám 
prozradit, že se upravil roz-

vrh, přibyly zajímavé kur-
zy, rozšířil se lektorský tým 
a samotné prostory dostaly 
nový podzimní kabátek. 

A vy můžete okusit všech-
ny tyto novoty na vlastní 
kůži v týdnu od 31. srpna 
do 4. září, kdy vám DAN-
CEPOINT otevře své dveře. 
Budete si moci vyzkoušet 
kteroukoli z nabízených lek-
cí, třeba úplně všechny, a to 
zcela ZDARMA! Na vý-

běr je z kurzů disco dance, 
street dance, break dance, 
latinskoamerických tanců 
nebo gymnastiky, a to jak 
pro začátečníky, pokročilé, 
tak i profi tanečníky. Na své 
si tak přijdou nejen děti, ale 
i dospělí, u kterých se taneč-
ní lekce těší stále větší obli-
bě. Více informací a rozvrh 
naleznete na www.dance-
point.cz nebo na Facebooku 
a Instagramu.
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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.

Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

Hledám zkušené 
ZEDNÍKY, 
práce ve FM,

30-40 tis. Kč/měsíc
info na tel. 
777 888 039

Sig
N Á V R H  A  R E A L I Z A C E

N Á B Y T K U  N A  M Í R U

 
 
 
 
 
 

Cvičení REGENERACE PÁTEŘE – SM systém 
nový kurz od 17.9. do 28.1.2021 (18 h) 

čtvrtek 14.50 – 15.45 na 6.ZŠ, ul. Pionýrů, Místek 
www.sviadnovzurkova.cz 

pavlazurkova@post.cz, 724 078 935 

Nabízíme stavební a výkopové práce
pásovým mini rypadlem zn. Kubota.
(přípravné práce – stavba, realizace 

zahrad, úpravy terénu atd.)
Tel.: 777 855 547


