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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
druhá vlna koronavirové epidemie na nás dopadla 

plnou silou a každý z nás se musí přičinit o to, aby si 
vyžádala co možná nejméně lidských obětí, stejně jako 
o to, aby nesmetla na zbytečně dlouhou dobu některé 
další hodnoty, na nichž nám záleží. Nyní už je zcela jisté, 
že jsme s koronavirem ve skutečné válce, kterou nevy-
hrajeme jednou bitvou. Tu první jsme ve Frýdku-Místku 
společně zvládli skvěle, i když jsme byli neustále v epi-
centru dění s nepřítelem těsně za humny, dokázali jsme 
rychleji než ostatní odhadnout možné nebezpečí, společ-
nými silami zabojovat, vybavit se rouškami a dezinfek-
cí a vše velmi obstojně zvládnout. My na radnici jsme 
zůstali obezřetní, zrušili jsme všechny masové kulturní 
akce, které jsou u nás velmi oblíbené, vybavili jsme si 
sklady potřebnými pomůckami pro případ, že by se vi-
rus vrátil s novou silou, a to spolu s u nás déle trvající 
rouškovou povinností způsobilo, že momentální čísla 
ve Frýdku-Místku nejsou v kontextu celé republiky nijak 
tragická. Přesto ale, i na naléhání nemocnice a hygieni-
ků, vás musím znovu vybídnout, abychom se koronaviru 
znovu s plnou odpovědností postavili, a i když ani vo-
jákům se jistě po vyhrané bitvě nechtělo znovu vyrazit 
do té další, je na místě se zase obrnit, na nějakou dobu 
znovu vydržet určitý diskomfort a covid znovu odkázat 
do přijatelných mezí, než svět přijde s protizbraní, která 
virus porazí definitivně.  Michal Pobucký

Ministerstvo pro zrušení dálniční 
známky nemá pochopení (str. 3)

Frekventovaná Příborská bude 
neprůjezdná (str. 3)

Technické služby města slaví 25. 
narozeniny                                   (str. 4)

Na zasedání krizové-
ho štábu na frýdecko-
-místecké radnici byli 13. 
října přítomni i zástup-
ci nemocnice a krajské 
hygienické stanice, kteří 
dokumentovali na kon-
krétních číslech a praxi, 
že situace je mnohem 
vážnější, než si je část 
populace ochotna při-
pustit. A svorně nabádali 
k striktnímu dodržování 
opatření, aby se podařilo 
stoupající křivku korona-
virové epidemie zastavit.

„Počet pozitivních zá-
chytů od začátku října 
extrémně roste, v pátek 
jsme měli ve stanu 61 po-
zitivních záchytů, počet 
hospitalizovaných pacien-
tů v nemocnicích stoupá 
stejně jako počet hospita-
lizovaných na jednotkách 
intenzivní péče. Zcela 
zásadní je, že intenzivně 

přibývá potřeba umělých 
plicních ventilací, takže se 
opravdu dostáváme do vel-
mi kritického období, kdy 
potřebujeme pomoc všech, 
kteří pomoci mohou. První 
vlna byla mnohem jedno-
dušší, v druhé vlně jsou 
výrazně těžší pacienti. 
Frýdek-Místek je na tom 
pořád ještě relativně dobře, 
ale čísla jsou i tak hrozivá 
a zásadní je, abychom měli 
dostatek zdravotního per-
sonálu, protože i jeho část 
už je pozitivní. Proto bude 
znovu nutné omezení péče, 
na kterou jsou lidé zvyklí. 
Nebudou moci chodit 
do nemocnice s banálními 
věcmi, to musí obstarat 
praktici, odloží se zase ně-
které výkony, které nejsou 
akutní, a tak dále, abychom 
mohli zabezpečit dostateč-
ně péči pro covidové paci-
enty,“ informoval ředitel 

KRIZOVÝ ŠTÁB: Ředitel nemocnice nabádal k maximálním restrikcím.  Foto: Petr Pavelka

Nemocnice a hygiena nabádá: Dodržujte opatření!

Zatímco volební účast 
v krajských volbách 
a termínově spojeném 1. 
kole voleb senátních se 
ještě vzhledem ke koro-
navirovým okolnostem 
brala jako uspokojivá, 
v kole druhém, které 
rozhodovalo o novém 
senátorovi pro frýdecko-
-místecký obvod, již byla 
účast voličů (tradičně) 
mizerná. Větší sympatie 
si nakonec získala He-
lena Pešatová (STAN), 
která získala 54 procent 
hlasů oproti 46 procen-
tům obhajujícího senáto-
ra Jiřího Carbola (KDU-
-ČSL+NMFM).

Volební účast v prvním 
kole senátorských voleb 
v celém obvodu činila 
36,12 % (ve Frýdku-Míst-
ku 31,86), ve druhém 
pouze 14,41 % (FM 11,53). 

V prvním kole ještě vy-
hrál tehdejší senátor Jiří 
Carbol, který posbíral 
21,69 %, před Helenou 
Pešatovou 20,71 %, o tře-
tí, nepostupovou, příč-
ku se přetahovali Radim 
Bača (ANK 2020) 13,21 % 
a Radim Mamula (ANO) 
13,08 %. Pátý mezi de-
sítkou kandidátů skončil 
Pavol Lukša (DV 2016) 
7,19 % a za ním náměstek 
primátora Karel Deutscher 
(ČSSD) 6,64 %.

V krajských volbách 
celkově vyhrálo ANO 
2001, které získalo přes 
30 % hlasů, před Koalicí 
ODS a TOP 09 s 13,84 % 
a Českou pirátskou stra-
nou 11,86 %. Konkrétně 
ve Frýdku-Místku do kraj-
ského zastupitelstva lidé 
odevzdali nejvíce hlasů 
pro ANO 27,74 %, České 

pirátské straně 13,62 % 
a KDU-ČSL 11,33 %, přes 
deset procent se ještě do-
stala Koalice ODS a TOP 
09 s 10,93 % a ČSSD 
s 10,90 %.  (pp)

2. kolo senátních voleb netáhlo

frýdecko-místecké nemoc-
nice Tomáš Stejskal, které-
ho velmi potěšilo, že radni-
ce znovu počítá s tím, že se 
postará o děti zaměstnanců 

nemocnice, stejně jako dal-
ších členů integrovaného 
záchranného systému, aby 

nemuseli být po uzavření 
škol doma na ošetřovném.

 (Pokračování na str. 2)

VOLBY: Spojené krajské 
a senátní volby měly solid-
ní účast, druhé kolo voleb 
do Senátu už lidi tolik neza-
jímalo.  Foto: Petr Pavelka
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 (Pokračování ze str. 1)
„Zabýváme se tím už 

od včerejška, jak to vymys-
let, a zvolili jsme k zabezpe-
čení hlídání a výuky dětí 5. 
ZŠ, vzhledem k její geogra-
fické poloze, kdy se nachází 
na stejné ulici jako nemoc-
nice, i proto, že je prosto-
rově i počtem pracovníků 
největší. Na jaře jsme měli 
pro tyto účely vyčleněny 
mateřinky, ale ty teď jedou 
normálně, takže to máme 
připraveno takto. Učite-
lé, co zrovna nebudou mít 
distanční výuku, se budou 
dětem zdravotníků, hasičů, 
policistů, ale nově i zaměst-
nanců v sociálních službách 
věnovat, ve skupinkách ma-
ximálně po deseti. I na to je 
Pětka ideální, protože má 
nejvíce místností,“ dekla-
roval připravenost radnice 
náměstek primátora Pavel 
Machala. Odbor školství 
znovu v případě potřeby 
vypomůže i se zajištěním 
personálu pro stravovací 
služby, pokud bude mít ne-
mocnice podobný problém 
jako v první vlně. „Jsme 
rádi, že nebudeme muset 
posílat děti zaměstnanců 
mimo město, připravovali 
jsme si i variantu vlastní 
učebny, ale takto to bude 

výrazně jednodušší,“ ule-
vilo se řediteli nemocnice, 
který se ovšem vzhledem 
k vysokému reprodukčnímu 
číslu stále přimlouval za co 
nejpřísnější restrikce a opat-
ření, která zabrání sociálním 
kontaktům. „Je otázkou, 
jestli třeba znovu zavřít dět-
ská hřiště. Teď máme počasí 
deštivé, na Pustevnách už 
je sníh, ale když se udělá 
hezky, zase tam všichni 
vyběhnou. Já sám mám tři 
děti, dvě malé, a vím, že to 
v paneláku není jednoduché 
být zavřený,“ nadhodil pri-
mátor Michal Pobucký, jestli 
není „maximálně šest osob 
ve venkovních prostorách 
z vládního nařízení“ dosta-
tečně omezující. Po konzul-
taci s hygieničkou se nako-
nec o uzavření dětských 
hřišť ve městě rozhodlo, ta 
ale doporučila vynaložit fi-
nanční prostředky jinam než 
na dezinfekci autobusových 
zastávek nebo odpadových 
nádob. „Na zastávkách jsou 
lidé v rouškách a nedotý-
kají se prakticky ničeho, 
u popelnic samozřejmě 
ano, ale tam to lidé musí 
přenést do osobní roviny, 
umýt si ruce nebo si je vy-
dezinfikovat, když přijdou 
po vynesení odpadu domů. 

Měli by být zodpovědnější, 
protože řada z nich třeba ví, 
že přišla do styku s nakaže-
ným nebo sami mají potíže, 
a stejně chodí do společ-
nosti, šíří nákazu dál a jsou 
telefonicky nedostupní. 
V takových případech mají 
sedět doma na zadku a brát 
telefony, ne že jim musíme 
volat třeba šestkrát. Potře-
bovali bychom call centrum, 
přímo ve Frýdku-Místku,“ 
posteskla si hygienička a zá-
stupci radnice ji ujistili, že 
prověří, zda i v tomto smě-
ru může být radnice nápo-
mocna. „Zopakujeme také 
akci z první vlny, která se 
osvědčila, kdy jsme vyba-
vili domovníky v domech 
v majetku města dezinfekč-
ními prostředky. Ti se tomu 
opravdu věnovali a dezin-
fikovali společné prostory, 
poštovní schránky, zábradlí 
a podobně,“ ubezpečil o dal-
ších opatřeních radnice ná-
městek primátora Radovan 
Hořínek. Město také neu-
stále dezinfikuje tlačítka 
na světelných signalizačních 
zařízeních a kvůli eliminaci 
rizik primátor rovněž rozho-
dl o tom, že krizový štáb se 
bude každý týden „scházet“ 
už pouze virtuálně formou 
videokonference.  (pp)

Nemocnice a hygiena nabádá: Dodržujte opatření!

„Když se v roce 2010 
otevíralo Centrum zdra-
votních a sociálních služeb 
(později nepřesně označeno 
jako Hospic, jako by se zde 
poskytovala pouze paliativ-
ní péče), jednalo se o nej-
modernější zařízení svého 
druhu. Jako jediné v České 
republice bylo ve vlastnictví 
města, které je také provo-
zovatelem. Tato soběstačná 
příspěvková organizace 
města je ekonomicky zajiš-
těna, což umožňuje soustře-
dit se plně na péči o klienty 
a její neustálé zkvalitňová-
ní. Jedinou vadou na kráse 
je příjezdová cesta. Zkuste 
vysvětlit řidiči z jiného měs-
ta, který jede na návštěvu, 
kudy se k Hospici dostane.

Projekt příjezdu z cesty I. 
J. Pešiny byl zpracován již 
v březnu 2011. Musel však 
být odložen z důvodu nevy-
řešených majetkových vzta-
hů. V současné době je již 
pozemek, na kterém má být 
příjezdová cesta vybudová-
na, zapsán na listu vlastnic-
tví města, takže nic nebrání 
zahájení stavby, aby mohla 

být dokončena ještě v tomto 
volebním období. Stačí jen 
chtít.“ Ivan Vrba

 za Klub KSČM
„Milí čtenáři, dovolte mi 

krátce se vrátit k výsled-
kům voleb. Piráti získali 
devět mandátů v krajském 
zastupitelstvu, což je skvělý 
výsledek. Mezi zvolenými 
je i můj zastupitelský kolega 
Leonard Varga. Pevně vě-
řím, že Piráti budou v kraj-
ském zastupitelstvu silným 
hlasem rozumu a vzdě-
lání. Je to i velký příslib 
do budoucna. Vždyť kraj 
ovlivňuje celou řadu věcí 
ve Frýdku-Místku a zda-
leka to nejsou jen silnice, 
střední školy a nebo třeba 
zámek a Muzeum Beskyd. 
Také senátní volby vyhrála 
paní Helena Pešatová, kte-
rou jsme od začátku podpo-
rovali. I to je dobrá zpráva 
pro naše město. Upřímně 
děkuji za vaše hlasy.

Zažíváme nyní mimořád-
ně složité týdny, plné problé-
mů a omezení. Nenechte se 
balamutit premiérem a jeho 
marketingovým týmem, 

Opoziční zastupitelé na volné téma – hospic, volby…

Na základě Usnesení 
vlády České republiky ze 
dne 8. října 2020 č. 994 
o přijetí krizového opat-
ření a v návaznosti na vy-
hlášení nouzového stavu 
z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázá-
ním výskytu koronaviru 
na území republiky se 
od 12. října do 25. října 
mění úřední hodiny frý-
decko-místeckého magis-
trátu na pondělí a středu, 
v rozsahu pěti hodin v da-
ném dni (9–11 a 13–16 h.). 
V úterý, čtvrtek a pátek 
bude tedy úřad pro obča-
ny uzavřen.

Provoz úřadů tak de fa-
cto přechází na režim, kte-
rý byl uplatněn již na jaře 
v první vlně. Úřady musí 
zajistit omezení osobní-

ho kontaktu zaměstnanců 
i úředníků s adresáty ve-
řejné správy (s žadateli, 
s účastníky správních ří-
zení) na nezbytně nutnou 
úroveň, především upřed-
nostňováním písemného, 
elektronického či telefo-
nického kontaktu před 
osobním, ve všech přípa-
dech, kdy je to možné.

Omezení rozsahu úřed-
ních hodin orgánů se neu-
platní v případech, kdy byl 
klientovi předem potvr-
zen termín k dostavení se 
na pracoviště magistrátu. 
Občané budou informová-
ni o režimech na jednotli-
vých budovách u vstupních 
dveří, dočkají se potřeb-
ných informací a v nutných 
případech i individuálního 
přístupu.  (pp)

Omezení úředních hodin

Po jednání krajského 
krizového štábu v pon-
dělí 12. října proběhla 
videokonference, kte-
ré se za Frýdek-Místek 
zúčastnil primátor Mi-
chal Pobucký a náměs-
tek primátora Radovan 
Hořínek, aby získané 
informace co nejrychleji 
aplikovali v konkrétní 
opatření ve městě.

„V této chvíli zasedá 
ústřední krizový štáb a vlá-
da a rozhodují, zda se uza-
vřou všechny školy, protože 
zdroj nákazy ve školách 
je zjevný a je to asi jediná 
cesta, jak zabránit růstu 
exponencionální křivky. 
S tím souvisí první úkol, 
který nás čeká, abychom 

Videokonference kraje a obcí

AKTUÁLNÍ INFORMACE: Z kraje co nejrychleji 
k obcím.  Foto: Petr Pavelka

který se nám snaží nakukat, 
že za všechno můžeme my 
– lidé. Vláda měla dlouhé 
měsíce na to, aby vybudo-
vala robustní a výkonný 
systém testování a trasová-
ní, připravila zdravotnictví 
a podnikla další opatření. 

Nestalo se nic. Nyní jsme 
rukojmími neschopnosti 
vlády v čele s Andrejem 
Babišem. Nenechme se 
ale připravit o optimismus 
a každodenní radosti.

Závěrem bych rád ale-
spoň touto nedostatečnou 

formou připomněl památku 
významné osobnosti nejen 
frýdecko-místecké kultur-
ní scény, malíře a básníka 
Víta Adamuse, který nás 
opustil v neděli 11. října. 
Odpočívej v pokoji, Vítku.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

měli kde umístit děti rodičů 
z integrovaného záchran-
ného systému a sociální 
sféry,“ shrnul hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Ivo 
Vondrák. „To určitě bude-
me umět zajistit stejně jako 
na jaře,“ reagoval primátor 
Michal Pobucký a podivo-
val se zástupcům některých 
měst, kteří žadonili o to, aby 
jim v této věci kraj pomohl.

„Co je asi největší pro-
blém, že nákaza pronikla 
do některých domovů pro 
seniory a že většina pacien-
tů, kteří skončí v nemocni-
ci, je ve věku 65+. Smrtnost 
se naštěstí zatím nezvyšu-
je, zvyšuje se ale počet po-
zitivně testovaných a 26 % 
pozitivních testů ukazuje, 

že v populaci je mnohem 
více nemocných, než jsme 
schopni podchytit,“ upo-
zorňoval hejtman.

„Je jasné, že tlak na ne-
mocnice bude stoupat, pře-
tížení jsou i hygienici. Bylo 
nám sděleno, že k dnešní-
mu dni krajská hygienická 
stanice uskutečnila 84 tisíc 
telefonických hovorů, což 
je enormní číslo. Začíná být 
problém i s nedostatkem 
zdravotníků a pracovníků 
v sociálních službách, a pro-
to je vítána každá pomoc. 
Kraj hledá dobrovolné pra-
covníky prostřednictvím 
e-mailu spolu2@msk.cz,“ 
předává krajskou výzvu ná-
městek primátora Radovan 
Hořínek.  (pp)
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Z videokonference se 
zástupci ministerstva 
dopravy, která se usku-
tečnila 12. října, vyplý-
vá, že navzdory tisícům 
petičních podpisů, které 
se podařilo zástupcům 
obcí získat, ministerstvo 
nehodlá vyhovět poža-
davku na zrušení dál-
ničního poplatku mezi 
F r ý d k e m - M í s t k e m 
a Ostravou. Prostor 
na změnu názoru minis-
tra dopravy je teoreticky 
do poloviny listopadu, 
dokdy lze ještě zakom-
ponovat výjimky v rámci 
příslušné legislativy.

Náměstek primátora pro 
dopravu Karel Deutscher 
na úvod vysvětlil, že řeše-
ní v této záležitosti se obce 
ve spolupráci s krajem sna-
ží najít již nějakou dobu, 
protože všechny trápí pře-
lévání provozu dálnice, 
která není v odpovídajícím 
stavu, na souběžné komu-
nikace. „Tím, jak tady pro-
bíhají pořád nějaké opravy, 
a také v souvislosti s vý-
stavbou obchvatu, se ta si-
tuace o to zhoršila, protože 
souběžná trasa je v někte-
rých chvílích rychlejší než 
dálnice a není zpoplatně-
na,“ vysvětloval náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
„My máme v Žabni 11 tisíc 
aut denně, to jsou obrovské 
počty, které nás nesmírně 
zatěžují. Úřad máme pří-
mo u cesty, takže máme 
vše dobře vypozorováno, 
projíždějí přes nás víken-
doví jezdci, ale v týdnu 

i auta bez dálniční známky. 
Často se jedná o druhé, tře-
tí auta v domácnosti, na ty 
si známku lidé nekoupí,“ 
podpořil jej s autentickou 
místní znalostí starosta 
Žabně David Hejneš.

Jenže vstřícnosti se ne-
dočkali. „Naše odborná 
pozice je relativně stabil-
ní, kdy jsme toho názoru, 
že tam, kde stát zainves-
toval finanční prostředky 
do čtyřproudých komuni-
kací, tak si myslíme, že je 
korektní, že jsou zpoplat-
něné formou dálničních 
známek. Taky zastáváme 
názor, že kdo nemá 1500 
korun na známku, nemá 
na to, aby provozoval vo-
zidlo,“ nechal se slyšet 
Luděk Sosna, náměstek 
ministra dopravy, který 
si nechtěl moc připustit, 
že lidé na severní Moravě 
obracejí korunu trochu ji-
nak než v Praze a že jsou 
ochotni tento náklad, který 
na rozdíl od něj nepovažují 
za marginální, vydat třeba 
jen na jedno auto v rodině. 
Jediné, co jej zaujalo, že 
frýdecko-místecká aktivi-
ta nemá ambici trvalého 
zrušení jako všude jinde. 
„Dnes je to dálnice odni-
kud nikam. Ty dva roky 
do vybudování obchvatu 
a s ním spojených návaz-
ností by byly kompromi-
sem, který by nám dal 
určitý prostor realizovat 
opatření, která by zvýšila 
bezpečnost na souběžných 
komunikacích, ale součas-
ně by znamenala pro řidiče 

určitý diskomfort,“ apelo-
val Karel Deutscher. Právě 
vytváření dopravní šikany 
jako prostředek k vymís-
tění tranzitní dopravy 
horlivě v debatě podporo-
val Václav Krumphanzl, 
ředitel odboru pozemních 
komunikací ministerstva 
dopravy. „Bojoval jsem 
proti jakýmkoliv výjim-
kám. Zpoplatněno má 
být vše, nebo nic, cokoliv 
mezi tím je nespravedlivé. 
Argumentace obchvaty 
aglomerací, to je jen tako-
vá omáčka, aby se zalila ta 
porce výjimek,“ sdělil, že 
požadavku vyhovět nemů-
že, Václav Krumphanzl. 
Oba zástupci ministerstva 
dopravy ještě argumento-
vali plánovaným zkapacit-
něním železniční dopravy 
na trase Frýdek-Místek – 
Ostrava, ale museli uznat, 
že dvojkolejnost v tomto 
úseku je ještě v nedohled-
nu a zdaleka ne všechny 
obce po trase mají vlako-
vé nádraží. „Spravedlivost 
v tom není už teď, nelíbí se 
mi, že někde, třeba v Dob-
ré, to jde, a jinde ne. Jsme 
nejohroženější kraj, co se 
týče ovzduší, a nechceme 
dopravu před okny domů,“ 
opáčil ministerským úřed-
níkům David Hejneš. Karel 
Deutscher se ještě zajímal, 
zda ministerstvo plánuje 
zpoplatnění úseku směrem 
na Nový Jičín, až bude do-
budován, a upozornil, že 
i zde pak bude hrozit riziko 
přelévání dopravy zpátky 
do Zelinkovic a Chlebo-

Sociální služba SÁRA 
Frýdek-Místek, Azylový 
dům pro matky s dětmi, 
jehož zřizovatelem je 
Slezská diakonie, posky-
tuje v objektu patřícím 
městu dočasné ubytování 
matkám s dětmi, které se 
ocitly v nepříznivé sociál-
ní situaci spojené se ztrá-
tou bydlení. Individuální 
podporou se zde snaží ře-
šit jejich situaci tak, aby 
se mohly začlenit do běž-
né společnosti a nalezly 
nové vhodné bydlení.

Aby i jejich přechodné 
bydlení splňovalo potřeb-
né parametry, o to se stará 
město průběžnou údrž-
bou, kterou muselo letos 
na podzim doplnit o sana-
ci vlhkosti v suterénu ob-
jektu. „Situace klientek je 
taková, že jim stačí prosto-
rově skromnější podmín-
ky, hlavně když v domě 
najdou klid a bezpečí, ale 
samozřejmě je naprosto 
nutné jim při tom zajistit 
i odpovídající hygienické 
podmínky. Nemůžeme je 
vystavovat nadměrné vlh-

kosti nebo plísním,“ uvedl 
náměstek primátora Rado-
van Hořínek.

„Objekt slouží svému 
účelu jako azylový dům 
pro matky s dětmi od roku 
2011. Zaznamenali jsme 
tu určité projevy vlhkosti, 
které měly za následek po-
škození omítek, a tak jsem 
rád, že se našly potřebné fi-
nanční prostředky, které ty 
problémy napraví,“ doplnil 
náměstek primátora Marcel 
Sikora. Omítky poškozené 
vlhkostí budou odstraněny, 
ty nově provedené jsou pro-
váděny jako sušicí omítky 
na bázi hydraulických po-
jiv a kvarcitového písku. 
Povrchy nových omítek 
budou vymalovány malíř-
ským bílým, vysoce paro-
propustným nátěrem.

K provedení opravy byla 
vypracována projektová 
dokumentace a následně 
byl přes odbor zadávání ve-
řejných zakázek vysoutě-
žen zhotovitel, který by měl 
dát do poloviny listopadu 
vše do pořádku, za cenu 
422 tisíc korun.  (pp)

VIDEOKONFERENCE: Příliš optimistická nebyla. 
 Foto: Petr Pavelka

Ministerstvo pro zrušení dálniční známky nemá pochopení

Práce na výstavbě ob-
chvatu Frýdku-Místku, 
kterou realizuje stát pro-
střednictvím státního 
podniku Ředitelství silnic 
a dálnic, zkomplikují do-
pravu ve městě. Po dobu 
tří dnů v říjnu a dalších 
tří dnů v listopadu bude 
zcela uzavřena část velmi 
frekventované komunika-
ce Příborská, která slouží 
jako hlavní tah na Nový 
Jičín a Český Těšín. Dů-
vodem je výstavba mostu 
obchvatu, a to v úseku 
za křižovatkou u OBI 
po odbočení k hrázi pře-
hrady Olešná.

„O nepříjemných doprav-
ních uzavírkách informuje-
me řidiče i přesto, že v prvé 
řadě by tak měl učinit kraj, 
který vydával rozhodnutí 

o uzavírce, nebo ŘSD, rea-
lizátor výstavby obchvatu. 
Opět se ale potvrdilo, že 
tomu tak není, stejně jako 
v případě letošní opravy 
Lískovecké nebo mostních 
ramp estakády u Frýdy, kte-
ré rovněž nerealizuje město. 
Nechceme řidiče nechávat 
v blažené nevědomosti, 
takže je upozorňujeme, že 
na jednom z úseku hlavního 
tahu na Český Těšín a Nový 
Jičín bude na několik dní 
zcela vyloučena doprava. To 
bude spojeno s dopravními 
komplikacemi a objízdnými 
trasami, které budou navíc 
pro řidiče vozidel vyšších 
než 4,2 metru platit mnohem 
déle,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher, který 
zároveň vyzývá řidiče, aby 
se, pokud to je možné, da-

nému místu ve stanovený 
termín vyhnuli a ušetřili 
si tak nervy i čas strávený 
v kolonách. 

První uzavírka části Pří-
borské byla naplánována už 
od pátku 16. října do neděle 
18. října, do kalendáře si ale 
můžete už poznamenat i ter-
mín od 20. do 22. listopadu. 
Uzavírka bude úplná, tedy 
pro veškerou dopravu bez 
výjimky, začne v pátek v 18 
hodin a skončí v neděli ve 24 
hodin. 

Objízdnou trasu stanovil 
krajský úřad po ulicích Bes-
kydská – Pod Puklí – Palko-
vická – Kvapilova. Následně 
od 19. října bude komunika-
ce Příborská ve zmíněném 
přemostěném úseku prů-
jezdná jen pro osobní vozi-
dla a vozidla nižší než 4,2 m. 

Frekventovaná Příborská bude neprůjezdná

AZYLOVÝ DŮM SÁRA: Klientky – matky s dětmi – 
potřebují zdravé prostředí.  Foto: Petr Pavelka

Matky s dětmi v azylovém domě
budou mít zdravější prostředí

vic, odkud byla vymístěna. 
„Udělení výjimky z po-
platku je vždy prostě poli-
tické rozhodnutí a my se jej 

budeme ještě snažit všemi 
prostředky zvrátit,“ ujistil 
Karel Deutscher na závěr. 
 (pp)
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„V letošním roce si při-
pomínáme 25 let od zalo-
žení akciové společnosti 
TS a.s. Rádi bychom 
občanům přiblížili, jak 
technické služby fungo-
valy a s jakými problémy 
se posupně vypořádaly. 
Vždy se jednalo o podnik 
zaměstnávající pracovní-
ky s požadovanou odbor-
ností, vybavený potřeb-
nými stroji a zařízením, 
s cílem pečovat o město 
a dosáhnout co největší 
spokojenosti místních 
občanů s poskytovanými 
službami. V následující 
sérii článků vám předsta-
víme historii technických 
služeb, vznik příspěvkové 
organizace i současnou 
akciovou společnost,“ 
uvádí historické ohlédnu-
tí Jaromír Kohut, součas-
ný předseda představen-
stva TS a.s.

Od 1. 1. 1968 byly usne-
sením plenárního zasedá-
ní Městského národního 
výboru ve Frýdku-Místku 
(MěstNV) zřízeny Tech-
nické služby jako příspěv-
ková organizace MěstNV. 
Do této doby neplacené 
služby, zahrnující údržbu 
a správu místních komu-
nikací, sadů a veřejného 
osvětlení, městských hřbi-
tovů, veřejných záchodků, 
přehradní nádrže Olešná 
a další, byly řízeny přímo 
odborem místního hospo-
dářství MěstNV.

V roce 1969 byly jed-
notlivé provozy umístěny 
na různých místech frý-
decké částí města. Ředi-
telství, ekonomický úsek, 
doprava, sklady, údržba 
komunikací, svoz tuhého 
domovního odpadu (TDO) 
a vedoucí jednotlivých 
provozů byli v prostorách 
mezi městskou knihovnou 
a kasárnami na ulici Slez-

ské. Kanceláře a sklady 
byly tehdy umístěny v tzv. 
„finském domku“, vrát-
nice byla z unimo buňky. 
Vjezd do areálu byl naproti 
restaurace U Křivého psa. 
V této lokalitě byla rovněž 
stolárna, která byla v sa-
mostatné budově. Autodíl-
na, dopravní značení, natě-
račská dílna a elektrodílna 
byly umístěny na Gottwal-
dově (dnes Zámeckém) 
náměstí ve Frýdku, v pro-
storách mezi restaurací 
Dancing (dnes BUFFALO) 
a Frýdeckým zámkem. 
Ve vlastní budově byly 
dílny, ve sklepních prosto-
rách byl příruční sklad pro 
autodílnu. Dnes je v těchto 
místech vstup z náměstí 
do zámeckého parku. Elek-
trodílna byla umístěna pří-
mo v budově zámku a měla 
vchod ze dvora od restau-
race Dancing. V současné 

době je tento vstup zazděn 
a vedle původního schodiš-
tě ke vstupu do dílny zůsta-
la pouze kamenná zídka. 
Ze zámeckého nádvoří byl 
vjezd do garáže, která pat-
řila k elektrodílně.

Provoz zahradnictví byl 
na ulici Mánesova ve Frýd-
ku a měl své vlastní sklení-
ky. Správa městského hřbi-
tova byla u obřadní síně 
hřbitova ve Frýdku.

Od roku 1969 byla 
postupně realizována 
výstavba celého nového 
areálu Technických slu-
žeb Města Frýdku-Míst-
ku na ulici Slezské. Areál 
byl v prostoru od ulice 
Slezské po ulici Ed. Urxe 
a od městské knihovny 
po areál kasáren. Byl vy-
budován objekt garáží, 
dílen, šaten a sociálního 
zařízení, kanceláře pro ve-
dení podniku, ekonomický 
úsek, právníka, vedení jed-
notlivých provozů a kul-

turní místnost. V kulturní 
místnosti probíhaly veške-
ré podnikové akce, porady, 
kulturní i sportovní vyžití 
pracovníků (např. turnaje 
ve stolním tenisu), srazy 
důchodců zaměstnaných 
v minulosti u technických 
služeb, setkání se zástupci 
jiných měst v rámci výmě-
ny zkušeností mezi městy 
tehdejší ČSSR, setkání 
s projektanty, kteří projek-
tovali nová sídliště.

Postupně byly do no-
vého areálu na Slezskou 
přestěhovány provozy ze-
leně, autodílna, dopravní 
značení, natěračská dílna 
a elektrodílna. Byl vybu-
dován sklad olejů. Tak jak 
se město rozrůstalo, sta-
věla se nová sídliště, při-
býval i počet pracovníků 
technických služeb. Byla 
vybudována nová budova 
vrátnice s kancelářemi pro 
techniky. Vjezd do areálu 
se přemístil z ulice Slezské 
na ulici Ed. Urxe. Ředitel-
ství a část kanceláří se pře-
místilo do rodinného dom-
ku na ulici Ed. Urxe. Tento 
domek byl pracovníky na-
zýván „VILA AMÁLKA“. 

Po vybudování nového 
areálu na ulici Slezské bylo 
přistoupeno k postupné ob-
nově stávajícího strojního 
parku a k nákupu nových 
strojních zařízení pro za-
jištění kvalitního životní-
ho prostředí města. V této 
době se Technické služby 
Města Frýdku-Místku 
právem staly vzorem pro 
ostatní města, a to jak vy-
budovaným areálem, tak 
zázemím pro své pracov-
níky i strojním vybavením. 
Řada zástupců jiných měst 
navštěvovala frýdecko-
-místecké technické služby 
k načerpání zkušeností.  

V roce 1983 však musel 
tento areál ustoupit výstav-
bě panelových domů sídliš-
tě Slezská. Nastalo rušení 
celého areálu na Slezské 
a postupné přemísťování 
do nových prostor na tř. 
Lidových milicí (nyní 17. 
listopadu) v Místku. 

Zde byla původně tex-
tilka a později prostory 
využívalo vojsko. Než bylo 
možno začít s výstavbou 
nového areálu, musely 
technické služby postavit 
novou halu pro vojenské 
sklady v Mošnově a zbou-
rat objekty původní textil-

ní továrny. Vše probíhalo 
takzvaně za pochodu. 
Část provozu a techniků 
byla v areálu na Slezské 
v provizorních unimo 
buňkách a část již na tř. 
Lidových milicí ve starých 
budovách. Přemístěna byla 
elektrodílna do objektu 
dnešní stolárny. Úsek ře-
ditele a část techniků byl 
dočasně umístěn v dnešní 
budově elektro. Ekono-
mický úsek byl přemístěn 
do okálů a část techniků 
byla ve zděné budově. Bu-
dovy byly na pozemcích, 
které již dnes technickým 
službám nepatří. Byly 
odprodány po roce 1989 
společnosti Telecom. Celý 
objekt garáží na Slezské 
byl postupně zbourán, pře-
místěn do Místku a znovu 
vystavěn ve stejné podobě 
jako stál v areálu na Slez-
ské. Protože se uvažovalo 
o tom, že TS Nový Jičín 
a TS Frýdek-Místek budou 
společnosti, které budou 
tyto služby zajišťovat pro 
celý okres, byl nový pod-
nik vystavěn už s většími 
skladovacími prostory. 
V zadní části objektu měly 
být soustředěny veškeré 
dílny údržby, kromě dílny 
automechaniků. 

Ředitelem Technických 
služeb Frýdek-Místek byl 

od začátku, tj. od roku 
1968, až do roku 1990, 
p. Milan Luzar. Řídil tedy 
výstavbu areálu na ulici 
Slezské i nového areálu 
na tř. Lidových milicí. Pro-
voz odvozu TDO stále pa-
třil mezi služby, které TS 
zajišťovaly. Tato činnost 
byla provozována v TS až 
do roku 1994.

V roce 1985 zajišťovaly 
Technické služby města 
Frýdku-Místku údrž-
bu 270 km komunikací 
a 261,5 km chodníků (včet-
ně integrovaných obcí), 
156,5 ha veřejné zeleně, 
4449 kusů svítidel veřej-
ného osvětlení, odvážely 
6918 popelnicových nádob, 
823 kontejnerů. Ve správě 
měly 11 hřbitovů. To vše 
zajišťovaly počtem 173 
pracovníků.

V roce 1995 vznikla 
ke dni 1. července 1995 
akciová společnost TS a.s., 
a to z rozhodnutí Města 
Frýdek-Místek, které je 
jejím jediným zakladate-
lem a akcionářem. Sídlo 
společnosti je po celou 
dobu na ulici 17. listopa-
du v Místku. Její zásadní 
mezníky i činnosti, které 
provozuje, budou před-
mětem článků v průběhu 
následujícího představení 
jednotlivých provozů.

Technické služby města, dnes TS a.s., slaví 25. narozeniny – I.
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Nemocnice ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci 
s Charitou Frýdek-Mís-
tek zahájila k 1. červenci 
na ulici E. Krásnohorské 
249 ve Frýdku-Místku 
(v objektu dřívější ne-
mocniční lékárny) pro-
voz Beskydského centra 
duševního zdraví.

Centrum je součástí 
projektu „Podpora vzniku 
Center duševního zdraví 
III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/1
5_039/0009646), který je 
realizován Ministerstvem 
zdravotnictví ČR v rámci 
Operačního programu Za-
městnanost. Na tento pro-
jekt je poskytnuta finanční 
podpora Evropské unie 
i ze státního rozpočtu ČR.

Občanům našeho města 
a související spádové ob-
lastí nabízíme služby psy-
chiatrické, psychologické, 

psychoterapeutické, pod-
poru svépomocných akti-
vit a podpůrné programy 
pro klienty/pacienty, ro-
diče, osoby blízké formou 
terénní a ambulantní péče.
Cílem tohoto projektu je:

- přesun péče o osoby 
s vážným duševním one-
mocněním do jejich přiro-
zeného prostředí

- prevence hospitaliza-
cí nebo jejich zkracování 
a nápomoc k reintegraci 
dlouhodobě hospitalizova-
ných do běžné komunity

- propojení lůžkové psy-
chiatrické a ambulantní 
psychiatrické péče 

- psychoterapeutické 
služby

- propojení zdravotních 
a sociálních služeb v na-
šem městě 

- navýšení dostupnosti 
a kvality v poskytování 

psychiatrické péče a úspěš-
né začleňování duševně ne-
mocných do společnosti
Vážení uživatelé/klienti, 
jste vítáni v této době:

Pondělí–pátek 7.00–15.00
Kontakt: 

558 415 951, 
558 415 950, 

e-mail: info@bcdz.cz 
O klienty pečuje multi-

disciplinární tým ve slo-
žení: psycholog, psychiatr, 
psychoterapeut, sestry se 
specializací v psychiatrii, 
sociální pracovníci a peer 
konzultant z řad klientů.

Spádová oblast:
Obce na území obvodu 

s rozšířenou působností 
města Frýdek-Místek (ORP 
F-M): Baška, Brušperk, 
Bruzovice, Dobratice, Dob-
rá, Dolní Domaslavice, Dol-
ní Tošanovice, Fryčovice, 
Frýdek-Místek, Horní Do-

V roce 2020 slaví Slez-
ská diakonie 30. výročí 
svého vzniku. Služba EF-
FATHA Frýdek-Místek 
spadá do oblasti Pobesky-
dí, proto jsme se rozhodli 
zdolávat vrcholy Beskyd. 

Při této příležitosti jsme 
oslovili příspěvkovou or-
ganizaci Náš Svět Pržno, 
Domov Anenská ve Frýd-
ku-Místku, se kterou spo-
lupracujeme více jak 10 
let. Nabídku zdolat jeden 
z vrcholů Beskyd – On-
dřejník – jsme nabídli také 
klientům sociálně terape-
utických dílen, aby mohli 
být součástí prezentace 
k výročí Slezské diakonie.

Příspěvková organizace 
Náš Svět Pržno se podí-
lela na založení střediska 
EFFATHA Frýdek-Místek, 
a to z důvodu transformace 
sociálních služeb, kdy bylo 
potřeba pro klienty zajis-

tit návazné služby. Díky 
vzniku sociálně terapeu-
tických dílen EFFATHA 
Frýdek-Místek si mohou 
osoby s mentálním posti-
žením udržet, obnovit či 
získat pracovní a sociální 
návyky a dovednosti po-
třebné k osamostatnění se, 
zařazení do běžného života 
a k uplatnění na trhu práce.

Touto cestou chceme po-
děkovat pracovníkům pří-
spěvkové organizace Náš 
Svět Pržno za dlouholetou 
a vstřícnou spolupráci. Dě-
kujeme také Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek, a to 
za finanční podporu, díky 
které může naše středisko 
poskytovat kvalitní sociál-
ní službu. Oceňujeme také 
velmi dobrou spolupráci 
s oddělením veřejného 
opatrovnictví. 

 Anna Čurečková, 
 koordinátorka středisek

Beskydské centrum duševního zdraví – pomoc i prevence

Slezská diakonie spolupracuje

Město Frýdek-Místek 
podpořilo obecně pro-
spěšný projekt „Nesoudí-
me. Pomáháme“. Projekt 
nabízí pomoc ženám, 
které se dostaly v souvis-
losti s nečekaným těho-
tenstvím do složité životní 
situace a které se cítí na-
příklad okolnostmi nebo 
rodinou nuceny k potra-
tu. Projektu, jehož zřizo-
vatelem je Hnutí Pro život 
ČR, udělil osobní záštitu 
náměstek primátora pro 
sociální péči Marcel Siko-
ra a do projektu se aktiv-
ně zapojila i Nemocnice 
ve Frýdku-Místku.

„Touto záštitou přispí-
váme k tomu, aby se infor-
mace o existenci bezplatné 
pomoci ženám v nouzi dále 
šířila i u nás na Frýdecko-
-Místecku,“ řekl náměstek 
Marcel Sikora a dodal: 
„Naším dlouhodobým 
cílem je vytvořit systém 
sociálních služeb, které 
pokrývají všechny potřeby 
našich obyvatel. Projekt 
„Nesoudíme. Pomáháme“ 
do tohoto systému patří 
a je v souladu s naší strate-
gií rozvíjet nejen síť našich 
městských organizací, ale 
i podporovat neziskové or-
ganizace na sociální služby 
zaměřené.“

V rámci projektu „Ne-
soudíme. Pomáháme“ 
funguje Linka pomoci, 
na které ženy získají bez-
platné a odborné informace 
o možnostech řešení jejich 

obtížné situace, včetně 
kontaktů na odborníky 
z různých oblastí, na které 
se mohou obrátit. Jsou to 
zejména gynekologové, ge-
netici, sociální pracovníci, 
psychologové, rodinní a vý-
chovní poradci, právníci, 
krizoví pracovníci azylo-
vých domů či duchovní.

Primář gynekologicko-
-porodního oddělení frý-
decko-místecké nemocnice 
Martin Němec zapojení ne-
mocnice do projektu vítá: 
„Potratům je lepší předchá-
zet. Pokud můžeme udělat 
něco navíc, vidím to jako 
prospěšné.“ O existenci 
Linky pomoci budou ženy 
na gynekologicko-porod-
nickém oddělení informo-
vány lékaři a zdravotními 
sestrami. „Nečekané těho-
tenství staví téměř každou 
ženu do těžké situace a je 
dobře, že existují profesi-
onálové, kteří umějí těmto 
ženám pomoci a poradit. 
Tato služba dobře doplňuje 
naši vlastní internetovou 
poradnu pro těhotné. Jsme 
si také vědomi, že jsme až 
posledním článkem, který 
může rozhodnutí zvrátit. 
Fáze rozhodnutí probíhá 
již v ambulancích regis-
trujících gynekologů. Ti 
budou s celým projektem 
seznámeni na pravidelné 
vzdělávací akci našeho od-
dělení a budou tak moci po-
skytnout svým klientkám 
všechny potřebné informa-
ce hned v jejich praxích,“ 

doplňuje Martin Němec.
 „Žena se na počátku 

nečekaného těhotenství 
často ocitá v akutní krizi, 
musí se rychle rozhod-
nout, často v řádu dní, zda 
si dítě ponechá, a nemá 
možnost si o své situaci 
v klidu promluvit a pora-
dit se. Naše bezplatná tele-
fonní linka pomoci jí tuto 
možnost dává,“ vysvětluje 
vedoucí projektu Jaroslava 
Trajerová. 

„Spolupráce s městy 
a nemocnicemi si velmi 
vážíme, protože pomoci 
můžeme jen těm ženám, 
které se o naší Lince po-
moci dozvědí a najdou 
odvahu zavolat a svěřit 
se,“ vysvětluje dále Jaro-
slava Trajerová. Projekt 
„Nesoudíme. Pomáháme“ 
vznikl právě na základě 
dlouholetých zkušeností 
poradny Linky pomoci. 
Z celkového počtu více 
než 400 žen, které se roč-
ně na Linku pomoci (800 
108 000, poradna@lin-
kapomoci.cz) obrátí, se 
80 procent cítí být pod 
tlakem, aby podstoupily 
potrat. Projekt podpořilo 
již několik desítek měst 
a obcí z celé České re-
publiky a řada nemocnic. 
Vyjádřily mu svou podpo-
ru i známé osobnosti jako 
zpěvačka Petra Černocká, 
herečka Veronika Žilková, 
novinářka Daniela Drtino-
vá či zakladatel babyboxů 
Rudolf Hess.

Pomoc ženám při nečekaném těhotenství

maslavice, Horní Tošano-
vice, Hukvaldy, Kaňovice, 
Kozlovice, Krásná, Krme-
lín, Lhotka, Lučina, Moráv-
ka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Palkovice, Paskov, Pazder-

ná, Pražmo, Raškovice, Ře-
piště, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Staříč, Sviad-
nov, Třanovice, Vojkovice, 
Vyšní Lhoty, Žabeň, Žer-
manice.
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Vláda s účinností do 25. října do 23.59 hodin zakazuje
– hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších 
prostorech, nejde-li o členy domácnosti, s tím, že zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na sportovní akce
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu 
nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center
 (může být aktualizováno)

Jediný bodík dělil sle-
zanské atletky od zisku 
medaile ve finále Mis-
trovství České republiky 
družstev starších žaček. 
Na stadionu v Kolíně se 
ze zlata radovaly atlet-
ky Škody Plzeň, před 
Jabloncem nad Nisou. 
O bronz sváděla urputný 
boj právě naše děvčata se 
dvěma pražskými kluby 
– Jeseniova a Slávia. 

Ještě před závěrečnými 
štafetami byly naše holky 
třetí, s náskokem sedmi 
bodů před oběma pražský-
mi týmy. Ovšem štafety 
zamíchaly pořadím a na-
konec se ze třetího místa 
radovala Jeseniova Praha 
ziskem 131 bodů, o bod 
před našimi děvčaty a dva 
body zpět zůstala Slávia 
Praha. 

Jako vždy zahájily skvě-
le chodkyně na 3000 m, 
když vyhrála Eliška Ko-
kořová 18:54.42 min., 
před Hanou Maštalířovou 
18:54.44 min., Michaelou 
Bobokovou 18:54.93 min. 
a Nikolou Bobokovou. Bo-
dovaly ještě 8. Lea Ermi-
sová a 9. Danča Míčková. 
Na 1500 m překážek zvítě-
zila Kája Vilčková 5:40.63 

min. před Viky Barto-
ňovou (osobák 5:42.47), 
osmá doběhla Nela Kolčá-
řová 6:09.67 min. 1500 m 
jasně ovládla Barča Bys-
třičanová za 4:50.55 min. 
a šestá doběhla Aneta Za-
hradníková 5:22.73 min. 
Na 800 m vybojovala 3. 
místo Anna Václavíková 
2:24.30 min. a 6. místo 
Anna Výmolová 2:29.17 
min. Tradiční oporou byla 
Terka Kubajurová. Ta 
doběhla druhá na 300 m 
v osobáku 41.26 s, šestá 
na 150 m v dalším osobá-
ku 19.40 s a byla čtvrtá 
v kouli 10.81 m. Nečekaně 
výborně si vedly kladi-
vářky. Hana Maštalířová 
si vylepšila osobák o šest 
metrů na 31.78 m a byla 
šestá a osmá skončila 
Aneta Králová v osobáku 
29.78 m. Desátým místem 
bodovala štafeta 4x60 m 
ve složení Hájková, Kuři-
lová, Polášková, Bojková 
31.71 s. A bodově se prosa-
dily dvě štafety 4x300 m. 
Šesté áčko ve složení Ku-
řilová, Hájková, Bystřiča-
nová, Výmolová 2:57.87 
min. a osmé béčko ve slo-
žení Bojková, Kolčářová, 
Václavíková, Vilčková 

3:00.93 min. Všechny 
naše holky ovšem zaslouží 
velkou pochvalu za obrov-

skou bojovnost, nasazení 
a za předvedené výkony. 
A samozřejmě jim patří 

i blahopřání k vynikající-
mu čtvrtému místo v Čes-
ké republice! 

Po vydařeném venkov-
ním utkání, kdy žákyně 
basketbalového klubu 
BK Frýdek-Místek vy-
hrály v Havířově 30:105, 
je čekala další dvojice 
domácích utkání. Nejpr-
ve v sobotu 3. 10. přiví-
taly Loko Krnov a násle-
dující den SK Bruntál. 

Úvod do sobotního 
utkání vyšel daleko lépe 
pro hosty. Vyšší hráčky 
Krnova udávaly tempo 
hry a tvrdě si šly za vítěz-
stvím. Druhá čtvrtina vy-
padala stejně jako ta prv-
ní, a tak hráčky z Krnova 
zvyšovaly svůj náskok. 
Po důrazné domluvě tre-
néra Bonka se děvča-
ta oklepala z nervozity 
a šňůrou 12 bodů se dosta-
la zpátky do hry. Zbytek 
utkání jednoznačně vyšel 
pro domácí tým z Frýdku-
-Místku, který nakonec 
slavil vítězství 54:41.

Úvod nedělního zápa-
su vypadal obdobně jako 
předchozí den. Po prohra-
né 1. čtvrtině se děvčata 
vzpamatovala a další část 
hry vyhrála 32:5. Zápas tak 
byl rozhodnut s celkovým 
skóre 84:47 a náš domá-

cí tým z Frýdku-Místku 
se ujal vedení v žákovské 
lize, kde má z pěti zápasů 
pět výher. Hráčky tak daly 
trenérovi Bonkovi ten nej-
lepší dárek k narozeninám. 
Jeho hodnocení po zápase 
bylo následující: „Hráčky 
přistoupily k velmi nároč-
né kondiční přípravě, která 
vyvrcholila soustředěním 
na Horní Bečvě, a jejich 
kondice je tak na velmi 
dobré úrovni. Tento aspekt 
se projevuje hlavně v zá-
věru utkání, kdy soupeře 
doslova uštvou svou agre-
sivní obranou. Doufejme, 
že holky neusnou na vavří-
nech a budou na sobě dále 
tvrdě pracovat. Jediná sla-
bina týmu je v jeho výšce. 

Proto hledáme další holky 
vyšších postav, které by 
měly zájem si tuto krásnou 
hru zkusit.“

Mladší Žákyně U14
BK Frýdek-Místek: 
Loko Krnov 54:41 

(10:15, 26:22, 44:35)
BK Frýdek-Místek: 
SK Bruntál 84:47 

(14:20, 46:25, 67:37)
Kadetky U17

BK Frýdek-Místek: 
Basket Ostrava B 

52:77 (19:14, 30:41, 39:63)
Mladší minižákyně U12

SBŠ Ostrava: 
BK Frýdek-Místek 83:20 

(8:5, 30:11, 59:14)
SBŠ Ostrava: 

BK Frýdek-Místek 91:18 
(15:2, 40:6, 70:13)

Žákyně Slezanu krůček od medaile z atletického MČR 

Žačky U14 pokračují ve vítězném tažení

Po dvou vydařených 
domácích zápasech, 
která děvčata z bas-
ketbalového klubu BK 
Frýdek-Místek vyhrála, 
se žačky poprvé před-
stavily na půdě soupeře 
v žákovské lize U14, a to 
v Havířově. 

Domácí Havířov hned 
ze startu začal trestat ne-
proměněné šance Frýdec-
kých, které nemohly tři 
minuty vstřelit koš. Poté 
však přišla série 16 bodů 
a hra se začala vyvíjet lépe 
pro hosty. Zlom zápasu 
přišel hned ve druhé čtvr-
tině, kterou naše děvčata 

vyhrála 3:40 a dokráčela 
si tak k dalšímu ligovému 
vítězství. Celkovým skóre 
30:105 děvčata, už podru-
hé ze tří zápasů, překonala 
hranici 100 bodů za zápas.

BK Havířov: 
BK Frýdek-Místek 30:105 

(11:23, 14:63, 26:84)
Další výsledky mládeže 
se nesly na vítězné vlně.
Starší minižákyně U13, 

Oblastní přebor
BK Frýdek-Místek: 
SK Bruntál 71:45 
(10:8, 38:18, 61:19)
BK Frýdek-Místek: 
SK Bruntál 75:40 
(19:6, 37:7, 51:14)

Mladší žákyně znovu 
nadělily stovku
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z atletiky

V dalším kole UNIQA 
Extraligy mužů 2020– 
–2021 proti sobě nastou-
pily dva moravské celky. 
Do Frýdku-Místku za-
vítal výborně rozehraný 
Zlín, který měl za sebou 
čtvrteční vítězství nad 
Kladnem. Domácí Black 
Volley si naopak po pro-
hře v Brně chtěl spravit 
chuť, takže se dala očeká-
vat pěkná sportovní bitva.

První dva sety však 
nenapovídaly tomu, že 
by mělo dojít ke správné 
sportovní řeži. Domácí 
Black Volley držel opra-
tě zápasu pevně ve svých 
rukou a kvalitnějším po-

dáním i příjmem s pře-
hledem kontroloval zápas. 
Ve třetím setu však domá-
cí polevili v koncentraci, 
čehož soupeř okamžitě 
využil a o vítězi se roz-
hodovalo až v dramatické 
a velmi emotivní koncov-
ce. V té tahali za delší ko-
nec nakonec hosté ze Zlína 
a bojovalo se dál. Čtvrtý 
set získal zásluhou zlep-
šené hry zaslouženě Zlín 
a o vítězi zápasu tak musel 
rozhodnout až tie-break, 
do kterého nastoupili do-
mácí velmi koncentrovaně 
a s velkou chutí po vítěz-
ství. Osobností pátého 
setu se stal blokař Beskyd 

Matt August, který nejpr-
ve sérií kvalitních podání 
a posléze výbornou obra-
nou na síti strhnul svůj 
tým k vítězství.

„Pro mě to dneska je 
takové hořké vítězství, 
protože i když jsme vy-
hráli, tak jsme ztratili bod. 
Měli jsme dohrát třetí set 
a skončit zápas po hodi-
ně, ale udělali jsme z toho 
zbytečné drama, takže 
nejsem spokojený s vý-
sledkem 3:2, ale s výhrou 
ano,“ zhodnotil minimálně 
na další dva týdny poslední 
domácí vystoupení svého 
týmu trenér Jakub Salon. 

 Alice Zemanová Utkání 8. kola MSFL 
se v původním termínu 
kvůli podmáčenému te-
rénu na stadionu ve Stov-
kách neodehrálo. A tak 
se musel najít náhradní 
termín. Ve středu 7. říj-
na jsme tedy vyzvali tým 
Rosic znova a díky dvěma 
přesným zásahům Kuby 
Teplého a gólu Martina 
Bzirského jsme porazili 
soupeře 3:1.

Ještě než se dohrávané 
střetnutí 8. kola MSFL za-
čalo, musel domácí trenér 
řešit složení základní se-
stavy. Z té totiž již dříve 
vypadli Kebísek, Varadi 
a šutér Žondra. Po utkání 
ve Zlíně na marodku přibyl 
ještě kapitán Petr Literák. 
A tak se do stoperské dvo-
jice ke Straňákovi posunul 
Skwarczek, v záložní řadě 
dostal od úvodní minuty 
příležitost Bzirský.

Už ve 4. minutě zahrá-
val rohový kop Zapalač 
a Straňákova hlavička jen 
o chlup minula rosickou 
branku. A tak se Valcíři do-
čkali o čtvrthodinu pozdě-
ji. Hostující Dobrovodský 
otálel ve vlastním pokuto-
vém území s odkopem, až 
jej předskočil Teplý, který 
byl následně rosickým zá-

ložníkem faulován. Píska-
la se tedy penalta. Míč si 
vzal Kuba Teplý, a i když 
mu gólman Zádrapa směr 
jeho střely vystihnul, balón 
skončil přeci jen v síti – 1:0.

Krásnou akci pak před-
vedli domácí hráči ve 40. 
minutě. Dziuba vybojoval 
důrazem míč na vlastní 
polovině, krásným pasem 
za hostující obranu našel 
naběhnutého Bzirského 
a ten umístěnou ranou 
k tyči upravoval na 2:0.

Poločasová bouřka 
v hostující kabině nejspíš 
hráčům Slovanu pomohla, 
jelikož Rosičtí začali být 
po změně stran přeci jen 
aktivnější. V 62. minu-
tě založili hráči Slovanu 
rychlou akci, Fila se dostal 
za naši obranu a přízemní 
střelou propálil brankáře 
Bártu – 2:1. Rozhodnutí 
nakonec padlo v 86. mi-
nutě. Skwarczek zahrával 
z levé strany rohový kop, 
k zakončení se dostal ka-
nonýr Teplý, který s not-
nou dávkou štěstí přeci jen 
procedil míč za záda rosic-
kého brankáře – 3:1.

10. října ale Valcíři zno-
vu v domácím prostředí 
odevzdali všechny body, 
když podlehli Hlučínu 1:2.

Přípravy Hornické de-
sítky stále probíhají a jsme 
přesvědčeni, že se v sobotu 
7. listopadu budeme moci 
sejít na jubilejním 35. roční-
ku. Samozřejmě připravu-
jeme různé varianty a podle 
vývoje situace budeme 
vše upravovat. Tím máme 

na mysli časový pořad, 
prezenci, organizaci startů, 
vyhlašování atd.  Prozatím 
běží přihlašování ke všem 
závodům a vyřizujeme vše 
potřebné pro průběh akce. 
Takže kdo má zájem starto-
vat, nenechávejte vše na po-
slední chvíli a přihlaste se 

včas. Nemusíte se obávat, 
pokud by se akce nemoh-
la uskutečnit, samozřejmě 
budeme startovné vracet, 
případně ho převedeme 
na příští rok. Ale jsme opti-
misté a pevně věříme, že 7. 
listopadu bude opět Frýdek-
-Místek v pohybu.

BEZ DIVÁKŮ: Drama si užily jen oba týmy. 
 Foto: Black Volley

Volejbalové drama bez diváků se šťastným koncem pro Black

Trefa řeckého zálož-
níka Nikolaose Athana-
siose Fokaidise přinesla 
fotbalistům tři body ze 
Zlína. Hrálo se na umělé 
trávě a Valcíři se muse-
li obejít bez zkušených 
hráčů Adama Varadiho 
(na tréninku si poranil 
ruku a v týdnu jej čeká 
operace) a Libora Žon-
dry (problémy s třísly). 
V útoku tak nastoupil 
osamocený Jakub Teplý.

Frýdečtí byli dá se říct 
po většinu zápasu lep-
ším týmem a po zásluze 

si domů odvezli tři body. 
Na gól si hrstka našich 
fans musela počkat na za-
čátek druhého dějství, 
kdy se po krásném centru 
Zapalače prosadil z bez-
prostřední blízkosti Fokai-
dis. Jak se později ukáza-
lo, byla to jediná branka 
střetnutí.

„Po celý zápas jsme byli 
lepší, akorát v prvním po-
ločase byla naše hra příliš 
pomalá. Nechci vyloženě 
říct, že jsme hráli profe-
sorsky, ale dlouho jsme 
drželi míč. Soupeř se tak 

stačil přesouvat. Po změ-
ně stran jsme už byli jasně 
lepší. V poločase jsme si 
ale museli něco v kabině 
říct, důležité bylo, že se 
naše hra zrychlila. Sou-
peř byl zatáhnutý v bloku, 
bylo to spíš o dobývání je-
jich brány. Naštěstí se nám 
podařilo vstřelit krásnou 
branku, v závěru kluci 
ještě pár svých šancí zaho-
dili. Výhra je zasloužená, 
já jen doufám, že klukům 
dodá patřičné sebevědo-
mí,“ přál si frýdecko-mís-
tecký trenér Jan Žižka.

Fotbalisté vyhráli na umělce
FC FASTAV ZLÍN B – MFK F-M 0:1 (0:0)

STOVKY NEJSOU BAŠTA: Doma to Valcířům 
na podzim moc nejde, výhry jsou spíše výjimkou. 
 Foto: Petr Pavelka

V dohrávce porazili Rosice
MFK F-M – FC SLOVAN ROSICE 3:1 (2:0)

Příjemné proběhnutí na Bašce
V areálu campu u pře-

hrady v Bašce proběhl 7. 
ročník Bašťanské šestky. 
A nutno říci, že se maxi-
málně vydařil. Výborné 
běžecké počasí, bezpro-
blémová organizace, skvě-
lí závodníci i doprovod, 
který respektoval všech-
ny pokyny. Závod byl to-
tiž rozdělen do tří částí. 
Po doběhu každé kategorie 
proběhlo ihned vyhlášení, 
předání medailí a losová-
ní tomboly. Po vyhlášení 
opustily odběhnuvší ka-

tegorie areál a uvolnily 
tak prostor dalším. Za to 
patří všem rodičům velké 
poděkování! Děti si za-
sportovaly a v průběhu tří 
hodin tak mohly odběhat 
na tři stovky běžců, při 
dodržení nařízení vlády. 
Prostě parádní spolupráce. 
Pojďme však k výsledkům 
Slezanských. Z vítězství 
se radovali: KIDS – Ka-
rolína Adámková a David 
Lex (2013 a ml.), Václav 
Šodek (2011–12). JUNI-
OR – Anna (Václavíková 

(2007–08), Barča Bystři-
čanová (2005–06), Anna 
Cagašová a Patrik Stan-
kov (2001–04). Závod žen 
na 2,8 km byl plně v režii 
našich děvčat. Vyhrála 
Barča Bystřičnová 10:10 
min., před Katkou Krt-
kovou 10:25 a Veronikou 
Siebeltovou 10:31. Závod 
mužů vyhrál Martin Bio-
lek 19:31min. Mezi muži 
do 34 let doběhl 2. Marek 
Spilka 20:00 min. a 3. Dan 
Raška 20:05 min. Všem 
blahopřejeme.

Hornická desítka se připravuje
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Obchodní společnost: TS 
a.s., se sídlem 17. listopadu 
910, Místek, 73801 Frýdek-
-Místek, IČO: 60793716, za-
psaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložka 
1076, jejímž jediným akci-
onářem je Statutární město 
Frýdek-Místek. Další infor-
mace o společnosti jsou do-
stupné na www.tsfm.cz.
Funkce: statutární orgán spo-
lečnosti – člen představenstva
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: město 
Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: v sou-
ladu se stanovami společnosti 
a se smlouvou
Předpokládané zahájení vý-
konu funkce: 14. 12. 2020
Platové podmínky: smluvní 
odměna
Charakteristika výkonu 
funkce: 
Člen představenstva je v rám-
ci obchodního vedení spo-
lečnosti povinen zajišťovat 
zejména následující činnosti:
≈ řídit společnost dle schvále-
ných finančních, obchodních 
a investičních plánů společ-
nosti
≈ plnit povinnosti z organi-
začního řádu, pracovního 
řádu a ostatních vnitropod-
nikových směrnic a právních 
předpisů obecně
≈ plnit úkoly uložené valnou 

hromadou
≈ kontrolovat práci podříze-
ných zaměstnanců a hodnotit 
jejich pracovní výkonnosti 
a pracovní výsledky
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce: 
Do funkce člena představen-
stva může být zvolena fyzická 
osoba, která je státním obča-
nem České republiky, dosáhla 
věku 18 let, je plně svéprávná, 
je bezúhonná a splňuje další 
předpoklady stanovené pří-
slušnými právními předpisy.
Jiné požadavky:
≈ vysokoškolské vzdělání 
≈ profesní kvalifikační před-
poklady, tj. že minimálně 
po dobu 5 let vykonával praxi 
v jakékoliv vedoucí funkci či 
pozici v obchodní společnos-
ti, příspěvkové organizaci, 
územním samosprávném 
celku či byl vedoucím úřední-
kem správního orgánu, jehož 
náplní, předmětem podnikání 
nebo působností byly obchod-
ní nebo výrobní činnosti nebo 
obdobné činnosti, které pro-
vádí společnost TS a.s. 
≈ znalost problematiky říze-
ní, ekonomiky a základních 
právních poměrů obchodních 
společností 
≈ vysoké pracovní nasazení, 
komunikativní schopnosti, 
flexibilita
≈ řidičské oprávnění alespoň 
skupiny B
≈ uživatelská znalost práce 

s PC – operační programy 
MS Office (Word, Power-
Point, Outlook, Excel), práce 
s internetem
≈ obecné znalosti následují-
cích právních předpisů:
- zákon č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů
- zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnos-
tech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších 
předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
- zákon č. 134/2016 Sb. o za-
dávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů
- nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)
- zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších 
předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů
- zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů
Přihláška do výběrového 
řízení musí obsahovat tyto 
náležitosti:
≈ jméno, příjmení, titul, da-
tum a místo narození ucha-
zeče
≈ státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu uchazeče
≈ číslo občanského průkazu 
uchazeče
≈ datum, místo a podpis ucha-
zeče
≈ emailovou adresu a telefon-
ní kontakt na uchazeče
K přihlášce do výběrového 
řízení uchazeč přiloží:
≈ strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech
≈ výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce
≈ ověřenou kopii dokladu 

o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání
≈ stanovisko k současné čin-
nosti a návrh koncepce bu-
doucího rozvoje obchodní 
společnosti 
TS a.s., včetně přínosu ucha-
zeče pro společnost (v rozsa-
hu max. 10 stran A4) 
≈ doklady o absolvovaných 
školeních, odborných zkouš-
kách, způsobilostech apod. 
(fotokopie)
≈ souhlas s užitím osobních 
údajů
Přihlášky s požadovanými 
přílohami zasílejte do 30. 
10. 2020 v zalepené obálce 
s uvedením adresy uchazeče 
a označením „Výběrové říze-
ní – člen představenstva – ne-
otvírat“ na adresu:
RNDr. Michal Pobucký, DiS., 
primátor statutárního města 
Frýdku-Místku 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
73801 Frýdek-Místek.

O přesném datu a hodině vý-
běrového řízení vás budeme 
informovat prostřednictvím 
telefonu či emailu.
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 podklady 
skartovány. 

Výběrové řízení na funkci člena představenstva obchodní společnosti TS a.s.
Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní společnosti TS a.s. 

vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena představenstva obchodní společnosti TS a.s.

Druh práce: ředitel pří-
spěvkové organizace Jesle 
Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: Jesle 
Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, Brožíkova 40, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
49562461 
Platová třída: v souladu 
s nařízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou
2. znalost problematiky ří-

zení příspěvkové organizace 
v sociální oblasti
3. základní znalost následu-
jících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů
• nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
4. praxe na výkonné řídící 
pozici výhodou 
5. orientace v problematice 
dětských skupin

6. organizační a komuni-
kační dovednosti
7. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem Rejstří-
ku trestů ne starším než tři 
měsíce
8. zdravotní způsobilost 
Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjme-
ní a titul uchazeče, datum 
a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchaze-
če, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského 
průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče 
(uveďte kontaktní adresu, 
telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalos-
tech a dovednostech
• koncepci rozvoje a řízení 
příspěvkové organizace Jes-
le Frýdek-Místek (maximál-
ně 4 strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způ-
sobilosti k vykonávání po-
žadované činnosti (ne starší 
tří měsíců)
K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky po-
dané do uvedeného termínu 
a doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje organizace 
vlastnoručně podepište).

Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně 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 30. 10. 2020 v zalepe-
né 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. Jarmi-
ly Kozlové. 

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
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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 V MAJETKU MĚSTA
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. plo-
cha 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 (scho-
diště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP (komu-
nikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP (scho-
diště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP (zádveří)
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 (kan-
celář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. NP (učeb-
na)
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 (kabi-
net)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. NP (chod-
ba)
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 (kan-
celář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP (údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP (údrž-
ba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. NP (kan-
celář)
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 (kopír-
ka)
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 (chod-
ba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. NP (chod-
ba 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 (sociál-
ní zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP (sociál-
ní 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 (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.210 o výměře 51,68 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.211 o výměře 15,00 m2, II. NP (ka-
binet)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. NP (chod-
ba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. 
Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP (kance-
lář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. 
Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 1542) – Kos-
tikovo 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 (ku-
chyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kan-
celáře 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 (so-
ciální 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 (so-
ciální 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) – Kos-
tikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. 
G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 
3987/2) – bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, 
místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha 
a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Penzi-
onu pro seniory Frýdek-
-Místek, p. o., ul. Lís-
kovecká, aby se mezi 1. 
říjnem až 30. listopadem 
2020 dostavili v upra-
vených úředních hodi-

nách, tj. pondělí a středu 
(od 9.00 do 11.00 hodin 
a od 13.00 do 16.00 ho-
din) na odbor sociál-
ních služeb, budova ul. 
Radniční 1149, 1. patro, 
kanc. č. 210 k aktualiza-
ci svých žádostí. Úpra-
va úředních hodin se 
netýká již objednaných 
klientů.

Toto upozornění se ne-

týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o při-
dělení bytu v domech 
zvláštního určení – ul. 
Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýd-
ku-Místku. Tito žadatelé 
své žádosti aktualizovali 
v 1. kalendářním čtvrtletí 
roku 2020. 
Odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek
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Statutární město Frý-
dek-Místek a Kontaktní 
pracoviště ÚP ČR Frý-
dek-Místek se dohodli 
na společném postupu 
v podpoře vhodného vý-
běru povolání a odpovída-
jící profesní přípravy pro 
žáky ukončující povinnou 
školní docházku. V této 
souvislosti je pro následu-
jící období připravena sé-
rie článků, které se budou 
volbě povolání věnovat.

Vybíráš si povolání?
Podzimní období je pro 

deváťáka čas, kdy se „ote-
vírají dveře“ středních škol. 
Každý návštěvník „Dne 
otevřených dveří“ se může 
seznámit se školním pro-
středím, s nabízenými obory 
a s dovednostmi i znalostmi, 
které může v tom kterém 
oboru získat. Je vhodné si 
zjistit, pro jaké profese vy-
braný obor připravuje. Asi 
každý si umí představit, co 
dělá vyučený truhlář nebo 
vyučená cukrářka. Napadá 
tě, co dělá ten, kdo vystuduje 
strojírenství? Před výběrem 
povolání a oboru na škole by 
ses měl/a zamyslet také nad 
tím, co se na střední škole 
naučíš a jak vše budeš moci 
využít v budoucí praxi.

Dnes se zaměříme na typy 
škol a na stupně vzdělání.

Střední škola u svého 
oboru uvádí kód a název 
oboru, např. 26-54-H/01 
Elektrikář. Písmeno v tom-

to kódu vyjadřuje, o jaký 
stupeň vzdělání se jedná.
PRAKTICKÁ ŠKOLA 

(kód oboru C)
Na tomto typu střední 

školy se připravují žáci, 
kteří navštěvovali ZŠ spe-
ciální nebo ZŠ praktickou.

UČEBNÍ OBOR 
(kód oboru E)

Záuční obor, tříletá pří-
prava na jednoduché, ale 
kvalifikované povolání. Po-
kud nejsi zdatná/ý v učení 
a na vysvědčení se objevuje 
známka 5 nebo 4, je to vol-
ba pro tebe. Jedná se napří-
klad o strojírenské práce, 
zednické práce, stravování, 
ubytování, úklid, pečova-
telské práce…

UČEBNÍ OBOR 
(kód oboru H)

Řemeslníci, pracovníci 
ve službách…, co bychom si 
počali bez „šikovných čes-
kých ručiček“? Pokud tvé 
školní výsledky nejsou nej-
lepší a na vysvědčení míváš 
i známku 4, můžeš zvolit 
tříletý výuční obor, který 
obsahuje velký podíl praxe 
v oboru buď na školním 
pracovišti nebo přímo u za-
městnavatele. Závěrečná 
zkouška má část teoretickou 
a část praktickou. Po úspěš-
ném ukončení můžeš na-
stoupit do zaměstnání nebo 
začít podnikat, případně po-
kračovat ve studiu, kterému 
se říká nástavba, a po dvou 
letech toto studium ukončit 

maturitní zkouškou. 
MATURITNÍ OBORY

Mít maturitu – to je to, co 
mnohé láká! Někdy ale stu-
dent během studia zjistí, že 
studijní schopnosti nemá 
takové, jaké by bylo třeba, 
a obor předčasně opouští. 
Aby se ti to nestalo, zvaž 
dobře, jak ti jde nyní učení 
ve škole. Čti dále.

MATURITNÍ OBOR 
(kód oboru L)

Obsahuje praktické za-
měření studia a více od-
borného výcviku než obory 
s kódem M. Pokud míváš 
na vysvědčení jen několik 
známek 3 a žádnou znám-
ku 4, jsi více prakticky než 
teoreticky orientována/ori-
entován, může pro tebe být 
nejvhodnější tato volba.

MATURITNÍ OBOR 
(kód oboru M)

Několik známek 3 
a žádná známka 4 je také 
předpokladem k nástupu 
na čtyřletý studijní obor 
s kódem oboru M. Studium 
ti přinese řadu odborných 
předmětů, díky kterým si 
můžeš po dostudování rov-
nou najít zaměstnání. Také 
se můžeš rozhodnout pro 
další studium a zvýšit si 
kvalifikaci na vysoké nebo 
na vyšší odborné škole.
LYCEUM (kód oboru M)

Máš průměr známek 
na vysvědčení do 1,6 a zá-
jem o konkrétní profesní za-
měření? Lyceum je čtyřleté, 
ukončené maturitní zkouš-
kou, a je přípravou k dal-
šímu studiu. Rozdíl oproti 
gymnáziu je, že vedle všeo-

becných předmětů se budeš 
věnovat i odborným před-
mětům, a to podle zvoleného 
zaměření a oboru, který bu-
deš chtít následně studovat. 
Zaměření lyceí: technické, 
přírodovědné, ekonomické, 
pedagogické, zdravotnické.

GYMNÁZIUM 
(kód oboru K)

Máš na základní škole 
dobré studijní výsledky? 
Rozumíš probíraným téma-
tům, snadno si zapamatuješ 
učivo, orientuješ se v no-
vých informacích, prostě 
se ti dobře učí? Je tvůj prů-
měr známek na vysvědčení 
do 1,5? Gymnázium je pro 
tebe správná volba. Pro 
žáka z deváté třídy ZŠ je ur-
čeno čtyřleté gymnázium. 
Jedná se o všeobecné vzdě-
lání zakončené maturitní 
zkouškou. Všechny před-
měty budou stejně důležité, 
ale studium bude náročnější 
než dosud a budeš se tak 
zpravidla připravovat k dal-
šímu studiu. Odborné za-
měření zvolíš až při výběru 
následného studia (vysoká 
škola, vyšší odborná škola).

KONZERVATOŘ 
(kód oboru P)

Pokud jsi umělecky 
zaměřený/á, a máš zájem 
se umělecké dráze věnovat 
profesionálně (hudba, zpěv, 
herectví, tanec), můžeš zvo-
lit ke studiu konzervatoř. 
Po čtyřech letech vykonáš 
maturitní zkoušku a po šes-
ti letech absolutorium 
ve svém uměleckém oboru. 
Po úspěšném ukončení stu-
dia se můžeš věnovat své-

mu oboru nebo pokračovat 
ve studiu na vysoké škole. 

Pozor!!! – přihlášky 
na obory s talentovou zkouš-
kou se podávají do konce 
listopadu, na ostatní obory 
středních škol do 1. 3. 2021.

Už máš jasno, jaký typ 
studia zvolíš? 

Víš, jaké písmeno bude 
ve „tvém“ kódu oboru? 

Konzultace k výběru 
oboru poskytuje: Infor-
mační a poradenské stře-
disko pro volbu povolání, 
tel.: 950 113 487, e-mail: 
ips.fm@uradprace.cz . 
Konzultace jsou bezplat-
né, doporučujeme před-
chozí sjednání termínu.

Informace o nejbližších 
školách a oborech obsahuje 
„Atlas školství-Moravsko-
slezský kraj“, který připra-
vil Úřad práce ČR ve spo-
lupráci se středními školami 
a který na konci měsíce října 
2020 obdrží zdarma každý 
žák deváté třídy základní 
školy přímo ve své škole. 

Školy se letos prezentu-
jí také na webu města. 

Příště: „Dny otevře-
ných dveří na školách“

Připravil: Úřad prá-
ce ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – II.
Volba povolání 2020

Novinky z městské Seniorské akademie na Goodwillu
I v nelehké době zasa-

žené virem se chtějí ak-
tivní senioři vzdělávat. 
A tak do 6. ročníku Seni-
orské akademie, kterou 
Statuární město Frýdek-
-Místek podporuje celoži-
votní vzdělávání, nastou-
pili nejen staří mazáci, ale 
i noví nováčci. Ti měli 17. 
září slavnostní zápis a byli 
přijati do stavu studentů.

Většina studentů pokra-
čuje ve studiu dále, rádi se 
spolu setkávají nejen ve tří-
dách, ale i na společných 
akcích, jako jsou zájezdy, 
či jiná neformální setká-
ní. Již 23. září vycestovali 
do Třebíče za poznáním 

památek UNESCO.
Ve školním roce 

2020/2021 je otevřeno 
šest tříd po 30 studentech 
ve třídě. V pěti třídách bu-
dou studovat Zeměpis ces-
tovního ruchu Asie, Ději-
ny umění – středověk II. 
a Bankovnictví. V jedné 
třídě budou studenti stu-
dovat Sportovní činnosti, 
Zdravovědu a 1. pomoc 
a Interkulturní komunika-
ci. Navíc se někteří z nich 
přihlásili do svých oblíbe-
ných kurzů, jako jsou Re-
laxační techniky a Hrátky 
s pamětí. 

 Kamila Slováková, 
 ředitelka školy
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| Komorní divadlo Arté | Vstup-
né: 180 Kč v předprodeji / 230 Kč 
na místě | mimo předplatné
Hlavní hrdinka Laura je jedi-
náček, žije se svou matkou. Její 
nejlepší kamarádka je podob-
ná Julii Roberts a její babička 
se jí pravidelně ptá, jestli už 
má nějakého chlapce. Jednoho 
dne přivede Laura domů muže, 
představí ho své matce, ovšem 
její matka tohoto muže už dávno 
zná. Nastává spousta vtipných 
a hlavně zajímavých dialogů 
o lidském osudu. Román pro 
ženy patří k nejoblíbenějším ti-
tulům Michala Viewegha, bez-
pochyby nejpopulárnějšího čes-
kého spisovatele současnosti.
Účinkují: Lucie Okonová, Jan S. 
Kukuczka, Jakub Vašek, Tereza 
Pobudová, Barbora Mazurová, 
Ondřej Haladej 
Autor: Michal Viewegh, scénář 
a režie: Jakub Vašek

Po 28. 12. v 19.00
Tři muži na špatné adrese 

| Divadlo Bez Zábradlí | Vstup-
né: 450 Kč | mimo předplatné
Zlý sen? Fantasmagorická před-
stava? Skutečnost? Halucinace? 
Hromadné šílenství? Jsou zde 
tři dospělé osoby mužského 
pohlaví a všechny tři si spletou 
adresu. Je to normální? V této 
vynikající italské komedii není 
normální skoro nic. Ale téměř 
vše se dá vysvětlit!
Účinkují: Karel Heřmánek, Zde-
něk Žák, Antonín Procházka, 
Johanna Tesařová.

KINO
Filmový klub

PO 26. 10. v 19.00
Naděje 

| drama | 12+ | titulky | 126 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 27. 10. v 19.00
Chci tě, jestli to dokážeš 

| dokumentární | 12+ | česky | 84 
min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 28. 10. v 10.00

Havel
| životopisný | 12+ | česky | 100 
min. | 60 Kč

Bijásek
ST 28. 10. v 15.00

Mulan 
| dobrodružný | přístupný | da-
bing | 116 min. | 80 / 60 Kč

DIVADLA
So 31. 10. v 19.00

Jak sbalit ženu 2.0 

uskutečněný koncert ze dne 2. 
6. 2020. Vstup pro předplatitele 
skupiny KPH zdarma.
Leoš Janáček – Po zarostlém 
chodníčku (výběr), Moravská 
lidová poesie v písních (výběr)
Silvie Bodorová – Slovenské 
dvojzpěvy
Leoš Janáček – Zápisník zmize-
lého
Účinkují: Jaroslav Březina – te-
nor, Sylva Čmugrová – mezzo-
soprán, Anna Trahová, Lucie 
Vagenknechtová, Petra Vondro-
vá – vokální trio, Martin Kasík – 
klavír (rezidenční umělec MHF 
LJ 2020)

Pá 27. 11. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

JANEK LEDECKÝ 
„VÁNOČNÍ TURNÉ 2020“

| Vstupné: 590 Kč | mimo před-
platné 
Letos počtyřiadvacáté se Janek 
Ledecký s kapelou vydá na tur-
né, v jehož rámci přehraje veš-
keré skladby ze zásadní desky 
Sliby se maj plnit o Vánocích 
i své největší hity. K sváteční 
atmosféře přispěje i M. Nostitz 
Quartet a doposud největší svě-
telný park, s jakým kdy zpěvák 
na koncerty vyrazil.

Út 8. 12. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

THE BACKWARDS 
– World Beatles Show

| Vstupné: 400 Kč | mimo před-
platné
Kapela THE BACKWARDS se 
ve svém vystoupení představí 
s novým projektem BEATLES 
SOLO YEARS. Na koncertu za-
zní kromě největších hitů slavné 
kapely také průřez nejznáměj-
ších songů jednotlivých členů 
kapely Beatles, které vznikly 
po rozpadu legendárního bandu.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Út 10. 11. v 19.00
Oscar pro Emily 

| Studio Dva divadlo | náhrada 
za představení Otec | Vstupné: 
450 Kč | př. sk. Silné příběhy
Konverzační komedie s pře-
kvapivými zvraty. Stárnoucí 
manželský pár Emily a Henry 
čekají na předávání Oscarů. Oba 
doufají, že jejich celoživotní he-
recké dílo bude odměněno. Čas 

do večerního ceremoniálu si 
krátí diskuzemi o vhodném ob-
lečení a vzpomínkami. Jakmile 
se objeví Jeff z donáškové služ-
by, mají konečně publikum, 
které tolik potřebují. Mladý po-
slíček ovšem svými zvídavými 
otázkami brzy odhalí, že ne vše, 
co si myslí a říkají, je pravda. 
A na závěr přijde velké překva-
pení…

St 18. 11. v 19.00
Utíkejte, slečno Nituš! 

| studio Ypsilon | Vstupné: 
450 Kč | př. sk. Chytré rozptýlení
Komorní adaptace slavné Her-
vého operety Mamzelle Ni-
touche od slovenského básníka 
a dramatika Lubomíra Feldeka, 
v níž autor původní Hervého 
nápad s převleky nejrůznějšími 
změnami a dvojím životem po-
stav dotáhl téměř do absurdních 
rozměrů, a vytvořil tak předpo-
klady pro inspirovanou kolek-
tivní spoluhru všech protago-
nistů na jevišti, tak typickou pro 
jedinečnou poetiku Ypsilonky. 
Večer se nese v duchu hravosti, 
hudebnosti a duchaplnosti, ale 
ze všeho nejvíc je večerem ne-
spoutané a dobré zábavy.
Účinkují: Lumíra Přichystalo-
vá, Petr Vršek, Jaroslava Kret-
schmerová, Kryštof Mende 
nebo William Valerián, Renata 
Rychlá, Barbora Skočdopolová, 
Jan Bradáč, Martin Bohadlo, Jan 
Večeřa a Dominik Renč.

Út 24. 11. v 19.00
Lady Oskar 

| Divadlo Kalich | Vstupné: 
450 Kč | již jen přístavky | př. sk. 
Chytré rozptýlení
Modernizovaná verze komedie, 
která posloužila jako předloha 
ke kultovnímu filmu s Louisem 
de Funèsem, dává tentokrát vel-
kou hereckou příležitost v hlav-
ní roli ženě – komičce. Po pod-
nikateli Bertrandovi tedy nyní 
přichází Clara Barnier, stejně 
rázná podnikatelka, matka, šé-
fová i manželka, již nic na světě 
nezlomí. Nic, kromě její vlastní 
rodiny...
Účinkují: Jana Paulová, David 
Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan 
Kříž, Denisa Pfauserová / Le-
ontina Hromádková, Vendula 
Fialová, Barbora Vyskočilová / 
Marie Křížová.

So 12. 12. v 19.00
Román pro ženy 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2021

15. 10. – 21. 12.
3 divadelní řady 

a v každé 3 představení
Večery plné smíchu, dramat 
a nevšedních zážitků.
TIP: Přeneste se s námi do sta-
rověkého Egypta ve hře Kleo-
patra či do hlubin manželské-
ho života v představení Scény 
z manželského života.

3 hudební řady
Zaposlouchejte se s námi 
do tónů vážné hudby v klasic-
kém i moderním hávu.
TIP: Novoroční koncert s The 
Stringz a Tomášem Savkou.
Předprodej permanentek zaha-
jujeme pro stávající předplatitele 
ve čt 1. 10., doprodej od čt 15. 
10. od 12.00 hodin na www.kul-
turafm.cz a na pobočkách TIC 
Frýdek-Místek.

Připravujeme:
Čt 12. 11. v 19.00

Podzimní koncert s mladými 
hudebními talenty 

| Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek| Vstupné: 150 kč / 
100 Kč senioři, studenti do 26 
let, ZTP/P | mimo předplatné
V podání mladých sólistů z řad 
žáků místní základní umělecké 
školy zazní známá díla českých 
i světových skladatelů, jako je 
L. V. Beethoven, F. Benda, F. 
Kramář, Camille Saint-Saëns, 
z modernější tvorby pak V. Vla-
sov a A. Vossen. Ve druhé části 
koncertu budou mít posluchači 
jedinečnou příležitost si po-
slechnout kantátu pro baryton, 
recitátora, sbor a symfonický 
orchestr rodáka z Frýdku-Míst-
ku, Evžena Zámečníka.
Účinkují: Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek, žáci Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek, 
Pěvecký sbor Smetana, Lašský 
smíšený pěvecký sbor Baška 
a další.

So 21. 11. v 19.00
Komorní koncert 

| Janáčkova Frýdecká Panna Ma-
ria a vrcholné skladatelovo dílo | 
Př. sk. Kruh přátel hudby – vstup 
zdarma. Náhradní termín za ne-

Vláda s účinností do 25. října do 23.59 hod. zakazuje:
– hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech
Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, pře-
hlídky a ochutnávky.
– koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, vý-
stavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.  (může být aktualizováno)
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| Divadlo pod Palmovkou
| Vstupné 450 Kč | př. sk. Chytré 
rozptýlení | jen přístavky
Divadelní verze českého best-
selleru o technologii milostného 
lovu. Jste nešťastně zamilova-
ní? Chcete se konečně seznámit 
s dívkou? Chcete získat ženu, 
která vás ignoruje (anebo nazpět 
tu, která vás opustila)?

VÝSTAVY
1.–31. 10.

Marek Balicki: 
Záchranář na cestách

Výstava mladého záchranáře, 
rodáka z Karviné a velkého dob-
rodruha, mapující jeho cestu na-
příč kontinenty.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka je opět ote-
vřena. Oddělení beletrie je pře-
sunuto do prostor v Národním 
domě na ul. Palackého. Naučné 
oddělení je sloučeno se stávající 
studovnou Místek. Oddělení pro 
děti a mládež je sloučeno s hu-
debním oddělením.

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
v úterý 27. 10. v 10.00

102. výročí vzniku sam. ČSR 
u pomníku TGM ve Frýdku 

MUZEUM BESKYD

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

Fax: 558 630 452
e-mail: 

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních poky-
nů naleznete na webových 
stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

4 GENERACE: 
Kmentovi, Zoubkovi

Pět výstavních místností zapl-
ní věhlasná díla čtyř generací 
Kmentových a Zoubkových. 
Díla českého sochaře, který 
se nesmazatelným způsobem 
zasloužil o rozvoj české archi-
tektonické plastiky, Olbrama 
Zoubka a jeho významné rodi-
ny. Výstava otevřena do 8. lis-
topadu.

Kdo inzeruje, prodá
„Jak může svět zvěděti, že máš 
něco dobrého na prodej, když to 
nikomu neoznámíš?“ Jak doved-
li využívat reklamu místní ob-
chodníci, řemeslníci nebo před-
stavitelé společenského života 
ve Frýdku a Místku v době 1. 
poloviny 20. století, vám přiblíží 
naše výstava.
Výstava otevřena od 1. listopadu 
2020 do 10. ledna 2021 

Akce:
Pátek 30. 10. v 16.30, 
sraz u sochy sv. Jana 

Nepomuckého na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku

Pojďte s námi po Hasičské 
a Těšínské ulici

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA 
Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou ro-
dinu – vyřešit několik úkolů 
a najít poklad. Více informací 
na webových stránkách nebo 
na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu 
více než 38 000 svazků a také 
několik druhů přírodovědných 
a společenskovědných vědec-
kých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, 
čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–
17.00. Pátek: 9.00–12.00

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? 
Zajímají vás plané rostoucí 
rostliny nebo nenápadné zelené 
mechy? Navštivte naši mykolo-
gickou nebo botanicko-bryolo-
gickou poradnu. Poradny jsou 
pro vás otevřeny každé pondě-
lí 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
FB: Škola jógy Karakal 

joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Museli jsme udělat nuceně 
14denní pauzu jak v pravidel-
ných kurzech, tak v seminářích 
či setkáních.

Připravili jsme pro vás 
OTEVŘENÉ LEKCE,

které můžete navštívit i bez 
předchozího přihlášení.

každé pondělí 
od 19.30–21.00 hodin

RELAXAČNÍ TECHNIKY
- psychické vyladění

- relaxace a regenerace
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
každé úterý 

od 9.00–10.30 hodin
RANNÍ PROTAŽENÍ
- zpevnění celého těla

- prevence poruch páteře
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
20.–22. 11.

NAŠE TĚLO 
JE NÁŠ CHRÁM

Víkendový seminář s lektorkou 
jógy a fyzioterapeutkou Annou 
o tom, jak se správně pohybovat, 
abychom neubližovali svému 
tělu. Změna termínu vzhledem 
k situaci může být posunuta!
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
Neděle od 17.00 do 18.15

Kurz jógy pro začátečníky 
a mírně pokročilé 

Cena: 1375 Kč/11 lekcí. Lektor-
ka: Elin Masopustová. Poslední 
lekce proběhne 13. 12.

Středa od 15.45 do 16.45
Jogínci 5–10 let 

Cena: 100 Kč/jednorázové lek-
ce, není kurz. Lektorka: Magda 
Páclová.

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 

2020
Více informací na webu.

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
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00

Terapeutická jóga, kurz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každou středu od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Pod vedením Věry Řehové
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, vzdě-
lávací a sběratelskou činnost. 
Bližší informace všem zájem-
cům poskytneme každý čtvrtek 
(mimo letní prázdniny) v sa-
lonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. Těší-
me se na setkání.

Každé úterý večer od 17.30
Improvizační divadelní klub

Každé pondělí od 16.00
Kurz pedigu

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: 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. 
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hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 7. listopadu v 15 hodin
Jak čarodějnice Popleta 

čarovala pohádku
Činoherní pohádka na motivy 
Ondřeje Sedláčka s popletenou 
čarodějnicí, princeznou... a dra-
kem!
Pro děti od 5 let – hraje ING Ko-
lektiv. Vstupné 40 Kč.
Sobota 21. listopadu v 15 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Vlastimil Peška
Pohádka o kamarádech, kteří 
přemůžou zlého čaroděje a vy-
svobodí princeznu. Pro děti od 3 
let –hraje KuKo. Vstupné 40 Kč.

Půjčování kostýmů 
v listopadu:

Aktuální informace 
na webu divadla.

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: 
www.kulturnidumfrydek.cz

sledujte aktuálně www.kulturni-
dumfrydek.cz kde jsou všechny 
akce upřesněny/odvolány.

středa 18. 11. v 19.00 hodin
HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica je oje-
dinělé hudební seskupení s vy-
sokou uměleckou i interpretační 

úrovní, nezvykle širokým žán-
rovým záběrem a netradičním 
repertoárem, jehož silným in-
spiračním zdrojem byla zejména 
v počátcích jeho existence lido-
vá tradice.
Od roku 1978 je uměleckým 
vedoucím Hradišťanu tvůrčí 
osobnost – houslista a hudební 
skladatel Jiří Pavlica, pod jehož 
vedením se dramaturgie začala 
postupně transformovat do šir-
ších souvislostí historických, 
geografických, ale i společen-
ských. Vzrůstaly také interpre-
tační nároky na členy souboru. 
Postupně se začala významně 
prosazovat autorská tvorba Jiří-
ho Pavlici, která zcela převládá 
v posledních projektech.
Přesunutý koncert z 12. 3. a 8. 6. 
Vstupenky jsou v platnosti.

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

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fau-
naparku!

neděle 1. 11.
Dušičky nebo Halloween? 

neděle 8. 11.
Dílničky: Vyrábíme 
domečky pro ježky

TANEČNí SKUpINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 

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

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/

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, do-
polední Miniškolku pro děti bez 
rodičů, odborné přednášky i se-
mináře.

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 ma-
teriálem. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smys-
lové vnímání, jemnou i hrubou 
motoriku, řečové, hudební i vý-
tvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv 
dětí a dospělých, rozvíjet ko-
munikaci, své sociální kontakty 
a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci 
s Jógou pod věží. Jogínci – to je 
jóga pro všechny zvídavé děti, 
vedená hravou formou. Děti si 
při ní hrají na různá zvířátka, 
vyslechnou poutavé 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 spoju-
je několik aktivit do uceleného 
celku: rytmizace písní, pohyb, 
hra na základní Orffovy nástroje 
(dřívka, rolničky, činelky, bu-
bínky a další), výtvarná činnost, 
od 4,5 let základy hudební nau-
ky a hry na flétnu, práce s boom-
whackers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců – 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 zdravotní 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

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 
597 43 18 88 

Email: STOUN@APPLET.CZ 
WWW.STOUN.CZ
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Uživatelé denního 
stacionáře oddělení dí-
len z organizace Žirafa 
– Integrované centrum 
Frýdek-Místek navště-
vují v odpoledních hodi-
nách výtvarný kroužek. 
Za trpělivého vedení paní 
Radmily Mleczkové ma-
lovali obrazy akrylovými 
barvami. Malíři čerpali 
své náměty z antistreso-

vých omalovánek.
V kroužku si klienti poví-

dají, společně vymýšlejí té-
mata, vybírají motivy, kom-
binují barvy a jednotlivé 
odstíny, zkrátka spolu jsou. 
Rádi bychom vás u příleži-
tosti týdne sociálních slu-
žeb pozvali do knihkupec-
tví Kapitola, kde si můžete 
od 6. října prohlédnout vý-
stavu na téma: „Kouzelné 

bytosti.“ V knihkupectví 
vystavujeme již podruhé, 
jsme za to rádi a děkuje-
me za přízeň. Je to skvělé 
knihkupectví, kde najdete 
každou knihu a především 
laskavý přístup k lidem. 
Určitě si udělejte chvilku, 
přijďte se podívat a nechte 
se unést do světa fantazie. 

 Natálie Hamplová, 
 ředitelka organizace

Výstava Kouzelné bytosti v Kapitole

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Frýdek-Místek 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

Humoriáda – zasmějte se s námi

Taneční skupina Aktiv se stále rozrůstá
„Naučíme tančit všech-

ny děti“, to je motto, kte-
rým se řídí taneční sku-
pina Aktiv už řadu let. 
A ani pro nový školní rok 
tomu není jinak. Taneční 
skupina Aktiv totiž nabí-
rá nové členy, kteří chtějí 

trávit volný čas s kama-
rády a naučit se něčemu 
novému. 

„Nevěnujeme se pouze 
tanečnímu stylu disco-dan-
ce a disco-show, ale vedeme 
také všeobecnou pohybo-
vou průpravu už od útlého 

DRAŽBA 12. 11. 2020
Více informací na www.frydekmistek.cz 

(do vyhledávače zadejte „dražba“)

věku, a to již od tří let. Při 
práci s tak malými dětmi 
využíváme mnoho pomů-
cek, jako jsou například 
říkanky, písničky, aby děti 
tréninky bavily a byly pro 
ně zajímavé. Kromě ma-
lých dětí u nás můžete najít 
také děti, juniory, hlaváky 
a dokonce i seniory. U nás 
tedy tancují opravdu všich-
ni, od tří let až po seniory, 
kteří mají v průměru 40 
let,“ přibližují trenérky šíř-
ku členské základny. Snaží 
se, aby tanečníci získali 
všeobecný rozhled, proto 
zařazují do tréninků i gym-
nastickou a baletní průpra-
vu. Také nabízí členům 
doplňkovou gymnastickou 

průpravu s profesionální 
gymnastkou. „Nabízíme 
bohatou nabídku kurzů 
pro začátečníky, pokročilé 
i profi tanečníky. Tréninky 
sestavujeme na míru podle 
věku tanečníka a jeho vý-
konnosti. Jsme otevřeni 
novým věcem, proto se 
snažíme dělat tréninky co 
nejzajímavější a nejefektiv-
nější. Využíváme k tomu 
velké množství pomůcek, 
které pravidelně zařazu-
jeme do hodin,“ lákají in-
struktorky nové adepty. 
Ti se mohou časem zapojit 
i do soutěží. „Jsme členy 
největší taneční organizace 
Czech dance Masters, které 
se každoročně účastníme, 

a to v rámci sól, duetů, ma-
lých formací a převážně 
velkých formací. Účastní-
me se ale také řady dalších 
tanečních soutěží. Přijď se 
podívat, jak to u nás chodí, 
a vyzkoušet si taneční lek-
ci,“ vyzývají všechny, co 
mají rádi tanec.
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Pro inzerci  volejte  

603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

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

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

POMOC OSAMĚLÝM V KARANTÉNĚ
A COVID POZITIVNÍM OBČANŮM

- nákup potravin, hygienických potřeb, léků
- volejte v pracovní dny od 8 do 16 hodin

- 1 nákup = max. 1000 korun
- telefon: 771 135 422

Zajišťuje Statutární město Frýdek-Místek,
ADRA a Český červený kříž

 

!! novĕ otevřeno !! 
 

 

šití závĕsů/záclon na míru 
prodej látek - 100% oeko-bavlna 

opravy odĕvů 
 

čištĕní peří - nové péřové výrobky 
ve spolupráci s firmou Peří Mareš 

otevírací doba 
Po-Čt 8.30 - 12.00 h ▪ 13.30 - 17.00 h. 

Kostikovo nám. 647 ve Frýdku 
 

 

 


