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slovo primátorky

Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku je sice krajské zařízení, 
ovšem současná situace v ní je 
natolik vážná, že se jí zabývalo 
i zastupitelstvo města na svém 
listopadovém zasedání. Vedení 
města předložilo zastupitelům 
dopis náměstka hejtmana Jiří-
ho Veverky a informovalo o 
aktivitě, kterou vyvíjí, aby zís-
kalo relevantní informace pro 
občany, jaký osud toto zdravot-
nické zařízení čeká.

„Osud nemocnice nám není 
lhostejný, jedná se o naše obča-
ny. Uskuteční se schůzka, kde 
budeme diskutovat o dalším 
vývoji v nemocnici. Záměrem 
Moravskoslezského kraje je 
zbourat jednu z budov, hovoří se 
o 500 milionech korun, ale za zři-
zovatele – Moravskoslezský kraj 
– mluvit nemůžeme, nemůžeme 
ani odpovídat na některé vzne-
sené dotazy, ať už zastupitelů 
nebo občanů,“ vysvětlila na 
úvod primátorka Eva Richtrová 
a odkázala na dopis jako jediný 
oficiální podklad, který je k dispo-
zici. V něm se píše o investiční 
akci Rekonstrukce centrálních 
operačních sálů, ale znění dopi-
su zastupitele příliš neuspokojilo.

„Nemocnice se rekonstruuje 
proto, že hrozí zřícení. Není to 
investiční akce, ale záchranná 
akce, která má udržet zdravotní 
péči na úrovni, která je v nemoc-
nici momentálně,“ reagoval napří-
klad MUDr. Ondřej Urban. Když 
se opoziční zastupitelé zlobili, 

Zastupitelstvo se zabývalo nemocnicíZastupitelstvo se zabývalo nemocnicí

Vážení spoluobčané,
pravidelně vás ve zpravodaji informujeme 

o průběhu ojedinělého sponzorského projektu 
společnosti Plzeňský Prazdroj „Občanská vol-
ba“. A jak tedy dopadl letošní již VI. ročník?

V pátek 2. listopadu bylo možno naposle-
dy hlasovat ve prospěch některého projektu, 
který postoupil do veřejného hlasování. Ve 
čtvrtek 8. listopadu pak Rada reprezentantů, 
jíž jsem členem, vyhodnotila výsledky vašeho hlasování a rozhodla o 
rozdělení částky dva miliony korun mezi sedm vítězných projektů.

Nejvíce hlasů získal projekt č. 18 „Rozšíření a zdokonalení poskyto-
vané péče o postižené děti“, který podal Rehabilitační stacionář Třinec. 
Tento projekt získal finanční částku 500.000 Kč. Druhý největší počet 
hlasů získal projekt č.1 Nadačního fondu Gymnázia Frýdek „Frýdecká 
cihelna sportovní“ a získal tak 400.000 Kč. Na dalších místech se umístil 
projekt Přístavu dětství v Třinci s názvem „Rodinné plavání“, který získal 
300.000 Kč, Charita Frýdek-Místek s projektem č. 16 „Dům pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké“ získala částku 140.000 Kč a Rotary Club 
Ostrava se svým projektem „Stružielka 2008“ jako projekt č. 20 se umístil 
pátý a získává 80.000 Kč. Projektem zaměstnanců Pivovaru Nošovice 
se stal projekt č. 4 „Pořízení mobilní tribuny“, projekt podávala obec 
Nošovice a získala částku 480.000 Kč. Rada reprezentantů vybrala k 
ocenění projekt č. 12 obce Řepiště s názvem „Rekonstrukce kapličky sv. 
Floriána v Řepištích“, který takto získá 100.000 Kč.

Doufáme, že společnost Plzeňský Prazdroj i v příštím roce bude 
v projektu Občanská volba pokračovat a opět tak přispěje k rozvoji 
našeho města i regionu.   Eva Richtrová

ZASTUPITELSTVO: Listopadové zasedání bylo poměrně krátké, zastupitelé letos ještě zasednou v prosinci.
Foto: Petr Pavelka

že na jednání zastupitelstva není 
nikdo kompetentní zodpovědět 
jejich dotazy, musela primátorka 
Eva Richtrová krotit vášně. „Situ-
ace je vážná, ale je zbytečné z 
toho dělat další žabomyší válku, 
problém musí řešit kraj. Pan 
ředitel nemocnice klidně mohl 
přijít na zastupitelstvo, tak jako 
přišel za námi. Za necelý měsíc 
je další zasedání, pokud budou 
zástupci nemocnice ochotni přijít, 
tak jistě mohou. Nemůžeme ale 
přebírat odpovědnost za kroky 
Moravskoslezského kraje,“ shr-
nula primátorka. MUDr. Miroslav 
Adam ji doplnil: „Spousta lidí, i 
tady sedících, ví už více, co se 
vlastně chystá. Na kraji vládne 
Občanská demokratická strana. 
Je nekorektní se tím teď tady dále 
zabývat.“

„Snahou a strategií kraje a 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, pří-
spěvková organizace, pro nejbližší 
období je a bude provést takové 
kroky, které zajistí pro pacienty ze 
spádové oblasti dostupnost péče 
v maximální možné míře,“ praví 
se v dopise náměstka hejtmana. 
Vedení města Frýdku-Místku dalo 
jasně najevo, že si hodlá hlídat, 
jak je toto prohlášení naplňováno. 
Poslední schůzka s vedením kra-
je byla avizována na středu 14. 
listopadu a náměstek hejtmana 
Jiří Veverka na něm přislíbil účast 
na dalším zasedání zastupitelstva 
města dne 10. prosince. „Na něm 
budou zodpovězeny veškeré 
dotazy, které se budeme snažit 

od zastupitelů získat v předstihu a 
předáme je k vypracování odpo-
vědi,“ uvedla primátorka.

Druhým tématem z oblasti 
zdravotnictví a sociální péče, 
o kterém zastupitelé vzrušeně 
debatovali, bylo Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o., které se ucházelo 
o dotaci ze zdravotního fondu na 
částečnou úhradu nákupu elek-
tricky polohovatelných postelí ve 
výši 150 tisíc korun. I když byla 
tato suma vyčleněna ve schvá-
leném rozpočtu, nebyla proza-
tím zastupitelstvem schválena 
příslušná smlouva pro poskyt-
nutí dotace. Dostatek hlasů se 
nenašel, protože samotný Petr 
Hartmann, ředitel společnosti, jíž 
je třetinovým vlastníkem, nepod-

pořil změnu rozpočtu, kde se s 
touto částkou počítalo. To spusti-
lo lavinu diskuzních příspěvků

„Já si Gaudia vážím, nic proti 
němu nemám, ale nechápu, proč 
někdo nehlasuje pro rozpočet, 
kde v rámci rozpočtu jsou i jeho 
peníze. Pak se můžu domnívat, 
že je nechce, když nepodpoří 
materiál, kde jsou ty peníze vyčle-
něny,“ vysvětloval, proč se zdržel 
hlasování, MUDr. Miroslav Adam. 
Debata se pak vedla o tom, kdy 

může či nemůže zastupitel změnit 
názor. „Vrcholné právo zastupite-
le je hlasovat, jak chce,“ prohlásil 
i v souvislosti s tématem střetu 
zájmů náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil, který vyslovil 
naději, že Petr Hartmann si pod-
poru vyjedná třeba už na příštím 
prosincovém zastupitelstvu a 
bude objektivní u tématu výstavby 
hospice, který obecně podobně 
jako Gaudium pomáhá lidem v 
poslední fázi života.  (pp)

Uvnitř zpravodaje najdete 
seznam nových linek měst-
ské hromadné dopravy, které 
jsou platné od 8. prosince.

Ani poslední zasedání frý-
decko-místeckého zastupitel-
stva nebylo ušetřeno věčných 
debat na téma městské společ-
nosti Sportplex. Vedení města i 
opozice si již přesně pojmeno-
vali, o co v nich jde. Jdou proti 
sobě dvě krajní stanoviska, kdy 
opozice chce vědět o této spo-
lečnosti vše a radnice nechce 
prozrazovat nic, co nemusí.

Opoziční zastupitelé chtějí 
vědět vše o hospodaření spo-
lečnosti, odkazování na výsled-
ky hospodaření zveřejňované 
na internetu jim zjevně nestačí. 

Sportplex je věčné témaSportplex je věčné téma
Detailnější informace ovšem 
mohou vést k narušení obchod-
ního tajemství společnosti Sport-
plex. „Stále získáváme další infor-
mace o tom, co vlastně můžeme 
sdělovat, konzultujeme vše s 
Nejvyšším kontrolním úřadem. 
Nakonec sám jeho prezident 
říká, že ani jejich protokoly ne-
jsou veřejné, pouze závěry těch 
kontrol, což lze aplikovat na naše 
podmínky. Celé to nemá nic spo-
lečného s něčím nekalým, jsme 
prostě opatrní,“ reagovala pri-
mátorka Eva Richtrová na kritiku 
opozice. „Když právník přinese 
informaci, že bychom mohli poru-
šit obchodní tajemství, musíme to 
brát v úvahu,“ doplnil ji náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil.

Účelovost debaty podtrhla Mar-

tina Konečná, která se navážela 
do náměstka primátorky Michala 
Pobuckého, jenž má z radních 
za společnost Sportplex největší 
odpovědnost. Nechala se totiž 
slyšet, že neví, kdo je jednatelem 
společnosti, ačkoliv náměstek 
primátorky Michal Pobucký z 
titulu funkce jednatele Sportplexu 
opakovaně na zastupitelstvech 
vystupuje. „Opozice má zástupce 
v dozorčí radě společnosti, tedy 
máte přístup k informacím. Jestli 
se zeptáte svého zástupce, jestli je 
všechno v pořádku, tak vám řekne, 
jestli ano nebo ne,“ argumentoval 
Michal Pobucký. Vedení města je 
přesvědčeno, že právě zástupce 
opozice v dozorčí radě může při-
pomínkovat jakoukoliv položku, 
pokud má o ní pochybnosti.  (pp)
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krátce

Frýdek-Místek se může poch-
lubit skvělými výsledky míst-
ních gastroenterologů, jejichž 
osvětové snažení podporuje i 
frýdecko-místecká radnice. Pri-
mátorka Eva Richtrová proto 
nemohla chybět u představová-
ní nového přístroje v ambulanci 
Digestivní endoskopie, která se 
nachází na ulici Stará cesta.

„Máme tu nový přístroj, kolo-
noskop, který byl pořízen za 560 
tisíc korun. Jedná se o endo-
skopický přístroj, který slouží 

Nový endoskopický přístroj
k vyšetření tlustého střeva a k 
prevenci a k časné diagnosti-
ce rakoviny tlustého střeva a 
konečníku. Je z poslední vývo-
jové řady, s vysokou rozlišovací 
schopností, takže opět posune 
naše diagnostické možnosti v 
časném záchytu rakoviny tlusté-
ho střeva a konečníku, která je 
stále na předním místě v úmrt-
nosti v České republice,“ řekl 
MUDr. Karel Paiger, CSc.

Frýdecko-místečtí lékaři se 
problematikou časného záchytu a 

prevence rakoviny tlustého střeva 
a konečníku zabývají intenzivně již 
deset let, začali ještě dříve, než se 
program stal oficiálním celostátním 
programem. „Vždycky jsme rádi 
pomohli, jak jsme uměli, protože 
tito odborníci si zaslouží pozor-
nost. Přivedli k nám do města sku-
tečně světové kapacity v oboru a 
také jsme sedmí v republice mezi 
dvěma stovkami subjektů v počtu 
vyšetřených pacientů v preven-
tivních programech,“ upozornila 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

NOVÝ PŘÍSTROJ: MUDr. Pai-
ger a primátorka Richtrová u 
nové posily v boji proti zákeřné 
rakovině.  Foto: Petr Pavelka

Hovory s občany
Setkání s občany Lískovce se 

uskuteční ve čtvrtek 15. 11. v 18 
hodin v kulturním domě, s občany 
Zelinkovic a Lysůvek ze zástupci 
radnice sejdou ve středu 21. 11. 
v 17.30 hodin v Minimotorestu 
U Fojtíků, o týden později 28. 
11. proběhne setkání s občany 
Skalice v 18 hodin v tamějším 
kulturním domě. Kromě okra-
jových částí obce se připravuje 
také setkání pro občany Frýdku-
-Místku, a to na úterý 4. prosin-
ce v 16.30 hodin v místeckém 
Národním domě. Vedení města 
a zástupci jednotlivých odborů, 
případně městských společností, 
budou odpovídat na dotazy týka-
jící se života v našem městě.

Den zdraví
V Národním domě ve Frýdku-

-Místku se 27. listopadu od 11 do 
18 hodin uskuteční již IV. ročník 
úspěšné akce Den zdraví, na němž 
se podílí Statutární město Frý-
dek-Místek, jeho odbor sociálních 
služeb a sociální péče, Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě, Oblastní 
spolek Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek a novým partnerem 
je Poliklinika - Místek s.r.o. Program 
najdete na straně 11.

Vánoční pásmo
V kalendáři si můžete zaškrt-

nout datum neděle 2. prosince. V 
15 hodin v kostele Všech svatých 
na ulici Frýdlantská se uskuteční 
Vánoční pásmo. Na programu bude 
Popelka Nazaretská od Václava 
Renče. Účinkují členové literárního 
spolku Místecká Viola, na varhany 
doprovází Jana Soldánová.

Dopis aktivistovi
Zastupitel Zdeněk Stolař se 

na zasedání zastupitelstva ohra-
dil vůči aktivistovi Leovi Košťálovi 
ze sdružení Beskydčan, který 
se v médiích nechal slyšet, že 
zástupci města „bezdůvodně 
opustili severní variantu obchvatu“. 
„Nevím, kde k té větě přišel, při 
tehdejším rozhodování se jednalo 
o stovky hodin zastupitelů města, 
které tomuto problému věnovali. 
Vyzval bych jej, aby se vyjadřoval 
jinak,“ navrhl Zdeněk Stolař. „Já 
naprosto souhlasím, pan Košťál 
se snaží všemi prostředky stavbu 
obchvatu zastavit, takže já nemám 
důvod mu ten dopis neposlat,“ 
ujistil náměstek primátorky Michal 
Pobucký, který má na starosti pro-
blematiku obchvatu.

Zastupitel-občan
Zajímavá situace vznikla při 

zasedání zastupitelstva 12. listopa-
du. Program již byl vyčerpán, dis-
kuze ukončena a čekalo se pouze 
na dvanáctou hodinu, kdy tradičně 
dostávají prostor k vyjádření obča-
né. O slovo se však znovu hlásil 
zastupitel Igor Svoják. „Já jsem 
mezi dvěma mlýnskými kameny 
– máme jednací řád, který musím 
respektovat,“ musela jeho vystou-
pení jako zastupitele odmítnout 
primátorka Eva Richtrová. Navrhla 
ovšem, aby Igor Svoják vystoupil 
jako občan, což mu bylo za všeo-
becného veselí umožněno.  (pp)

V polské Poznani se ve 
dnech 14. až 26. října uskuteč-
nil tradiční veletrh cestovního 
ruchu, kam za město Frýdek-
-Místek vyrazili náměstek pri-
mátorky Miroslav Dokoupil a 
radní Ivan Vrba.

„Mezinárodní poznaňské trhy 
mají svou dlouholetou tradici a patří 
k nejstarším v Evropě. Charakteris-
tickým prvkem těchto trhů je pavi-
lón 11 s vysokou tenkou věží, tzv. 
jehlicí. Veletrhu cestovního ruchu 
se účastnilo více než 300 vysta-
vovatelů ze všech koutů světa. 
Stánek našeho města byl společný 
v rámci Euroregionu Beskydy, tedy 
i se zástupci Polska a Slovenska,“ 
informoval Miroslav Dokoupil. Ivan 

Veletrh cestovního ruchu v Poznani

Vrba jej doplnil, že na veletrhu oba 
absolvovali řadu jednání. „Napří-
klad se zástupkyní města Žilina Ing. 
Mahutovou bylo jednáno o prohlou-
bení spolupráce s cílem uzavření 
družební smlouvy mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek a městem 
Žilinou. S ředitelkou České centrály 
cestovního ruchu – Czech Tourism 
– Mgr. Hančíkovou byla dohodnu-
ta další spolupráce při propagaci 
našeho města v Polsku, která 
bude blíže rozpracována na chys-
tané návštěvě ve Frýdku-Místku,“ 
vyjmenoval Ivan Vrba. 

Na velmi dobré reprezentaci 
našeho města mělo velký podíl 
také Beskydské informační cen-
trum.  (pp)

NA VELETRHU: Nad propagací Frýdku-Místku v Polsku bděli 
náměstek primátorky Miroslav Dokoupil a radní Ivan Vrba.

DEN VETERÁNŮ: Primátorka Eva Richtrová spolu s pamětníky 
a bojovníky za svobodu uctila na frýdeckém hřbitově památku 
válečných obětí.                                              Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek má dal-
ší stoletou jubilantku. Před pár 
dny oslavila sté narozeniny paní 
Štěpánka Božoňová, která si i v 
tomto úctyhodném věku zacho-
vala optimistickou náladu. K 
jubileu přišla popřát hodně zdra-
víčka primátorka Eva Richtrová.

„Čiperná stařenka byla ještě 
donedávna soběstačná, v sou-
časné době pobývá v Domě 
pokojného stáří Panny Marie 
Frýdecké, tedy v zařízení Cha-
rity Frýdek-Místek,“ prozradila 
tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková, která primátorku 
doprovázela při návštěv osla-
venkyně. Té udělala přítomnost 
primátorky velkou radost, stejně 
jako kytice a dárkový balíček. 

„Paní Božoňové přeji hod-
ně zdraví a spokojenosti. Její 
současná pohoda a kondice je 
obdivuhodná,“ pochválila seni-
orku primátorka. Ke gratulantům 

Štěpánka Božoňová oslavila sto letŠtěpánka Božoňová oslavila sto let
se přidala také Jana Švrčinová z 
okresní správy sociálního zabez-
pečení, která paní Štěpánce 
předala písemné blahopřání od 
ministra práce a sociálních věcí 
a sdělila jí, že bude mít vyšší 
důchod o dva tisíce korun, tak jak 
to všem stoletým občanům slibuje 
zákon. „Poté přišly na řadu chle-
bíčky, koláčky a také šampaňské, 
které si stařenka opravdu vychut-
nala,“ prozradila tisková mluvčí na 
stařenku, která svůj optimismus 
rozdává nejen mezi spolubydlící, 
ale také mezi ošetřující personál. 
„Podařilo se nám zjistit, že nej-
raději má polévky a čokoládové 
perníky,“ dodala Jana Matějíková.

V Domě pokojného stáří 
Panny Marie Frýdecké, který 
poskytuje celoroční nepřetržitou 
komplexní péči klientům v seni-
orském věku, žije paní Štěpánka 
necelé dva měsíce a je tam vel-
mi spokojená.  (pp)

GRATULACE: Primátorka Richtrová s oslavenkyní Štěpánkou Božoňovou.

Senioři z Klubu důchodců 
Lískovec už jsou zase spo-
kojeni. Provizorně se nějakou 
dobu museli scházet v jiných 
částech místního kulturního 
domu, než byli zvyklí. Nyní 
se ovšem vrátili do rekon-
struovaných prostor, kde se 
dočkali nového vybavení.

Počátkem listopadu zde přiví-
tali radního Ivana Vrbu a Petra 

Klub důchodců Lískovec v novém
Mikulce z odboru sociálních 
služeb a sociální péče, aby sdě-
lili své dojmy z nové klubovny a 
probrali některé podněty, které 
měli na srdci.

„Máme to tu teď krásné, 
schází se nás pravidelně zhru-
ba dvacet a jezdí k nám i lidé 
z města,“ řekl vedoucí zdejšího 
klubu důchodců Radmil Martí-
nek. (Pokračování na straně 13)
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městská policie

První sněhové přeháňky už 
máme za sebou, většina řidi-
čů už si uvědomila, že je čas, 
kdy se jízda na letních pneu-
matikách rovná hazardu, a tak 
přinášíme jako obvykle v tomto 
období souhrn informací týkají-
cích se zimní údržby ve městě.

„Vždycky musíme připomínat, 
že pozemní komunikace nachá-
zející se na území města Frýdku-
-Místku jsou pouze zčásti v majet-
ku a ve správě města. Páteřní 
komunikace ve městě jsou buď 
státními silnicemi nebo krajskými 
silnicemi. Dále se na území měs-
ta nachází mnoho soukromých a 
účelových komunikací, a to zejmé-
na na území jednotlivých místních 
částí. Tyto jako město udržovat 
nemůžeme, protože nejsme jejími 
vlastníky,“ upozorňuje náměstek 
primátorky Petr Cvik. Na místních 
komunikacích v majetku města 
zajišťuje zimní údržbu městská 
společnost TS a.s. 

Plán zimní údržby
„Celkem město udržuje 352 

km místních komunikací, z toho 
174 km chodníků. Provádění 
zimní údržby se řídí ustanoveními 
zákona o pozemních komunika-
cích, prováděcí vyhláškou k tomu-
to zákonu a platným plánem zim-
ní údržby. Ten mimo jiné stanoví 
pořadí důležitosti místních komu-
nikací, seznam neudržovaných 
místních komunikací, technologie 
a harmonogram provádění zimní 
údržby místních komunikací a 
podobně,“ přiblížil vedoucí odboru 

Znovu se blíží čas zimní údržbyZnovu se blíží čas zimní údržby
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Pro jednotlivé třídy důležitosti 
místních komunikací jsou určeny 
časové lhůty, během kterých na 
nich musí správce místních komu-
nikací provést tzv. první zásah. „To 
neznamená, že v tomto časovém 
limitu musí být na těchto místních 
komunikacích zcela odstraněn 
sníh nebo led. Správce místních 
komunikací má totiž ze zákona a 
v souladu s plánem zimní údržby 
zmírnit závady ve schůdnosti a 
sjízdnosti místních komunikací, 
čímž se myslí provedení posypu 
místní komunikace, proplužení 
místní komunikace a podobně,“ 
vysvětluje Miroslav Hronovský, 
protože někteří řidiči přicházejí s 
neadekvátními požadavky.

Jak je to s chodníky
Další kapitolou zimní údrž-

by jsou chodníky. „Ze zákona o 
pozemních komunikacích vyplývá 
povinnost pro majitele nemovitostí 
přiléhajících k chodníkům zajišťo-
vat zimní údržbu těchto chodníků,“ 
upozorňuje náměstek primátorky 
Petr Cvik na paragraf 27, odst. 
4, kde se přímo uvádí: „Vlastník 
nemovitosti, která v zastavěném 
území hraničí se silnicí nebo s míst-
ní komunikací, odpovídá za škody, 
jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti na přilehlém chodníku, 
která vznikla znečištěním, náledím 
nebo sněhem, pokud neprokáže, 
že nebylo v mezích jeho možností 
tuto závadu odstranit (zmírnit)“. To 
se týká i nebezpečí rampouchů. 

Někteří majitelé nemovitosti si myl-
ně myslí, že se této své povinnosti 
mohou zbavit jednoduše tím, že 
na chodník nebo silnici umístí záta-
rasy s upozorněním „Pozor padá 
sníh“ a podobně. „To je odpověd-
nosti nezbavuje, navíc osazení 
jakýchkoliv zátarasů, zábran, 
upozornění na chodník nebo silnici 
nelze umístit bez povolení přísluš-
ného silničního správního úřadu,“ 
osvětlil Hronovský.

Kalamitní stavy
Štáb zimní údržby, schvále-

ný radou města, zasedá během 
zimního období v odůvodněných 
případech a usměrňuje způsob 
provádění zimní údržby místních 
komunikací. „Kalamitní stav v 
souladu se zákonem o pozem-
ních komunikacích a v souladu 
s platným plánem zimní údržby 
vyhlašuje primátorka města. Kala-
mitní stav se vyhlašuje v případě, 
kdy správce pozemních komuni-
kací není schopen provádět zimní 
údržbu ve stanovených časových 

lhůtách a rozsahu z důvodu inten-
zivního sněžení, vzniku plošně 
rozsáhlého náledí, vzniku extrém-
ních povětrnostních podmínek a 
podobně,“ přiblížil Petr Cvik. Po 
vyhlášení kalamitního stavu již pro 
správce pozemních komunikací 
neplatí časové lhůty pro zmírňová-
ní závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací dle plánu 
zimní údržby, a to až do doby 
odvolání kalamitního stavu. „Proto 
se kalamitní stav vyhlašuje pouze 
ve výjimečných případech, aby se 
v konečném důsledku nejednalo o 
opatření pro občany nevýhodné,“ 
uzavřel náměstek primátorky. (pp)

ZIMNÍ ÚDRŽBA: Jaká bude letošní sněhová nadílka? Foto: Petr Pavelka

Hledaný kradl
6. 11. chvilku po poledni ve 

12:15 hod. byla na základě tele-
fonického oznámení okamžitě 
poslána hlídka strážníků Městské 
policie Frýdek-Místek na parko-
viště supermarketu Kaufland, kde 
duchapřítomný občan zadržel na 
místě zloděje, jenž okradl další 
spoluobčany v době jejich nepří-
tomnosti na parkovišti. V průbě-
hu zjišťování totožnosti pachatele 
trestného činu bylo zjištěno, že 
se jedná o sedmnáctiletého N. 
L. z Ostravy. Uvedený mladík byl 
osobou hledanou policií a jí byl 
také předán k dalšímu šetření.

Honička na Slezské
6. 11. kolem třetí hodiny odpo-

ledne projížděla v rámci své pravi-
delné kontrolní činnosti hotovostní 
hlídka ulicí J. Čapka, když zpozo-
rovala muže, který běžel směrem 
na ulici Novodvorská a za ním 
dalšího muže, který jej pronásle-
doval. „Strážníci tedy zastavili, a 
protože byli jasně přesvědčeni, že 
uvedené dění neodpovídá zcela 
normálnímu průběhu poklidného 
života na sídlišti, rozhodli se prv-
ního muže dostihnout. Po zhruba 
sto metrech byla osoba dostižena 
v okamžiku, kdy se chtěla scho-
vat do vchodu obytného domu,“ 
přiblížil Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie. Jak se 
ukázalo, pronásledovatelem byl 
policista ČR v civilním oblečení, 
který hlídce vysvětlil, že zajištěný 
muž odcizil zboží v supermarke-
tu Interspar a utekl. Pachatel byl 
převezen zpět do supermarketu, 
kde byla zjištěna výše škody. Jed-
nalo se o mikinu v hodnotě 1000 
korun. Pachatele si převzala Poli-
cie ČR k dalšímu šetření.  (pp)

Další informace
Další informace k zimní údržbě 

lze získat na internetových strán-
kách města, www.frydekmistek.cz, 
internetových stránkách správce 
místních komunikací – www.tsfm.
cz. Během zimního období lze 
informace získat i na dispečinku 
zimní údržby, tel. 558 434 626. 

Linka č. 1
Letná - Slezan 03 - Riviera, 

točna - Frýdlantská - Ostravská 
- poliklinika - Politických obětí - 
autobusové nádraží - železniční 
stanice - Nový byt - magistrát 
- U Nemocnice - rozc. u školy 
- sídliště - rozc. k VP - Lískovec, 
Fabík - Lískovec, samoobsluha 
- Lískovec, požární zbrojnice 
- Lískovec, mateřská škola - Lís-
kovec Hájek.

Trasa této páteřní linky zůstá-
vá zachována.

Linka č. 2
Povodí Odry - Dobrovské-

ho - U Gustlíčka - Na Veselé - 
železniční stanice - Autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská 
- U dálnice - variantně 17. listo-
padu - Tesco.

Trasa linky č. 2 je změněna 
a zkrácena, nově zajíždí také k 
autobusovému nádraží. Neza-
jíždí do Nových Dvorů. Obsluhu 
této městské části zajistí linka č. 
6 a č. 4 (ráno).

Linka č. 3 
Tesco - Beskydská - Letná 

- Riviera vodárna - Riviera blok 
27 - Riviera kotelna - Frýdlant-
ská - gymnázium - ČSA, věžové 
domy - 8.ZŠ - Slezan 01 - Revo-

luční - magistrát - Nový byt - Na 
Veselé - U Gustlíčka - Nové 
Dvory Pavlík - U Hučky - měst-
ský hřbitov - VÚHŽ.

Trasa této linky zůstane 
zachována bez zajíždění k 
železniční stanici, nově je zajiš-
těno ranní spojení Dobré s auto-
busovým nádražím.

Linka č. 4
Autobusové nádraží - magis-

trát - U Nemocnice - Na Vyhlídce 
- Povodí Odry - Rest. U Lesa - 
Nové Dvory statek.

Provoz na této lince bude 
zajišťován párem ranních spojů 
ve změněné trase, které zajistí 
spojení části Nové Dvory s auto-
busovým nádražím.

Linka č. 5 
Řepiště U Kříže - Lískovec 

ELIS - Lískovec samoobslu-
ha - Lískovec mateřská škola 
- Lískovec Hájek - Nová Osada 
Žídek - Nová Osada mlékárna 
- Frýdek, sídliště - rozc. u ško-
ly - U Nemocnice - Nový byt - 
železniční stanice - autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská 
- Sviadnov ČSAD - 17. listopadu 
- Štandl - Olešná.

Obsluha Řepiště a Lískovce 
zůstává zachována a v Řepišti 

je uvažováno s návazností na 
linku 21 Dopravního podniku 
Ostrava. 

Dosavadní obsluhu městské 
části Chlebovice bude zajišťovat 
linka č. 8.

Linka č. 6 
Železniční stanice - Na Vese-

lé - U Gustlíčka - Dobrovského 
- Povodí Odry - Rest. U lesa - 
Nové Dvory statek - Na vyhlídce 
- U Nemocnice - Revoluční - Sle-
zan 01 - Anenská - Ostravská 
- Frýdlantská - Riviera kotelna 
- Riviera blok 27 - Riviera vodár-
na - Beskydská - Pod puklí - Pal-
kovická - Pavlíkova.

Linka č. 6 bude nově obslu-
hovat některými spoji měst-
skou část Nové Dvory a trasa 
bude prodloužena na želez-
niční stanici.

Linka č. 7 
Letná - Riviera vodárna - 

Riviera blok 27 - Riviera kotelna 
- Politických obětí - Autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská 
- U Dálnice - Sviadnov ČSAD 
- Sviadnov Husinec - Sviadnov 
Hutní montáže - Válcovny ple-
chu, žel. stanice - Válcovny ple-
chu, podchod - Válcovny plechu, 
aut. stanoviště - Dlouhá - rozc. k 

VP - Frýdek, sídliště - Lískovec-
ká - Revoluční - U Nemocnice 
- Na Vyhlídce - Povodí Odry - 
Dobrovského - U Gustlíčka - Na 
Veselé - železniční stanice.

Linka č. 7 tedy nebude pro-
vozována jako okružní, její trasa 
zajistí obsluhu současných linek 
č. 7 a č. 8 s rozšířením trasy přes 
Povodí Odry.

Linka č. 8
Lískovecká - rozc. u školy - U 

Nemocnice - magistrát - (variant-
ně přes U Gustlíčka - Na Veselé 
- železniční stanici) - autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská - 
17. listopadu - Štandl - Olešná 
- Příborská - U Václavíků - Zelin-
kovice - Chlebovice střed - Chle-
bovice kostel - Chlebovice rozc. 
k dolu - Staříč, Důl Staříč 3.

Linka č. 8 je tedy vedena v 

nové trase, která zajistí dosa-
vadní obsluhu městské části 
Chlebovice, Olešné a nově 
umožní spojení k dolu Staříč 3 
městskou dopravou.

Linka č. 9 a 10 
Autobusové nádraží - magis-

trát - U Nemocnice - rozc. u 
školy - Lískovecká - Slezan 01 
- Anenská - Ostravská - Polit. 
obětí - železniční stanice.

Tyto linky budou i nadále 
vedeny v protitrase, budou pro-
vozovány jako okružní s mírným 
zkrácením původní trasy.

Páteří celého systému 
městské hromadné dopravy 
by měly být linky č.1 a č.2.

(Tyto linky mohou být upra-
veny na základě připomínek 
občanů v další fázi optimaliza-
ce MHD)

Seznam autobusových linek MHD od 8. 12. 2007
• ulice Hlavní, Příborská (stát-

ní silnice I/48)
• ulici Bruzovská (krajská sil-

nice II/473)
• ulici Lískovecká (krajská sil-

nice II/477)
• ulice Revoluční, J.Opletala, 

tř.17.listopadu (krajská silnice II/473)
• ulici Beskydská (státní siln-

ice I/56)

Státními a krajskými silnicemi na území města
jsou následující ulice:

• část ulice Ostravská (kra-
jská silnice III/48411)

• ulice Na vyhlídce (krajská 
silnice II/477)

• ulici Staroměstská (krajská 
silnice II/477)

• ulici Slezská (krajská silnice 
II/477)

Zimní údržbu na těchto ulicích 
město nezajišťuje.
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Halloweenská šou na Jedenáctce
Hudební a divadelní šou 

propojenou řadou strašidel-
ných soutěží a her vyvrcholil 
1. listopadu měsíční hal-
loweenský projekt prvostup-
ňových dětí na základní škole 
Jiřího z Poděbrad.

Všechny děti z prvního stupně 
se na projektu podílely podle svých 
možností. „Prvňáci a druháci si v 
hodinách čtení četli o čarodějni-
cích, třeťáci si společně s učitelkou 
Míšou Vařekovou připravili taneční 
vystoupení nazvané Rej strašidel, 
čtvrťáci dlabali dýně, páťáci nacvi-
čili píseň o čarodějnicích. K tomu 
je doprovázel na kytaru učitel Ivo 
Katzler a flétnový soubor Radost 
zástupkyně ředitele Táni Janošco-
vé,“ přiblížila projekt jeho vedoucí 
učitelka Iva Novotná a pokračo-
vala: „Děti z 5.A sehrály divadelní 
představení o duších. Předložila 

jsem jim jednoduchý text, který 
si samy obohatily a pozměnily v 
rámci své slovní zásoby.“ Ostatní 
děti se podílely na výzdobě hal-
loweenského odpoledne. „V rámci 
pracovního vyučování a výtvarné 
výchovy vystřihovaly strašidýlka, 
netopýry a tanečníci a zpěváci si 
vyráběli kostýmy – kouzelná trič-
ka a čarodějné klobouky,“ dodala 
Iva Novotná. Páťáci navíc vytvořili 
i vlastní galerii strašidel. „Každé z 
dětí se mělo ztotožnit s nějakým 
strašidýlkem, popsat ho v angličti-
ně a nakreslit. Nejlepší práce jsme 
vystavili ve vestibulu školy,“ uvedla 
Iva Novotná.

Na Jedenáctce však neza-
pomněli ani na předškoláky. V 
tmavých kouzelných prostorách 
šaten na ty nejmenší čekaly pře-
těžké úkoly, v nichž prokazovali 
zručnost, šikovnost, ale i řádnou 

dávku odvahy. Vždyť navléknout 
kouzelný amulet, vytáhnout zuři-
vou strašlivou potvoru z rybníka 
či přiřadit stíny a tvary zvířátkům 
nebo ukousnout žížale zadeček 
vůbec není jednoduché.

Aby se děti, kterých přišlo na 
strašidelné hrátky na sto padesát, 
do poslední chvíle nenudily, zahrál 
jim na závěr profesionální interak-
tivní divadelní vystoupení austral-
ský mim Schelie Nielsen alias Dr. 
Klutz. V příběhu Lenka a čajová 
čarodějnice se Dr. Klutz ukázal 
jako pěkný nešika. Nebýt dětí a 
jejich rad, kdo ví, jak by to nako-
nec všechno dopadlo. „Anglického 
divadla Schelieho Nilsena využí-
váme na naší škole už pravidelně. 
Děti si zábavnou formou procvičují 
slovní zásobu, barvy, čísla, abece-
du a především se seznámí s živou 
angličtinou,“ řekla Iva Novotná.

A kdo dostal po namáhavém 
odpoledni plném her a zába-
vy hlad, mohl se netradičně u 
výchovné poradkyně Olgy Hrab-
cové občerstvit čarodějnými 
dobrotami, jako jsou třeba hou-
senky v rohlíku, žabí bublanina, 
krokodýlí slzy nebo hadí roláda.

I když halloweenské odpo-

ledne patřilo dětem a učitelům 
prvního stupně, pomáhali i žáci 
a pedagogové z vyšších tříd, a to 
především při výzdobě tělocvič-
ny a školních prostor. 

A jestli se dětem halloween-
ská zábava líbila? To poznáme 
na příštím čarodějném sletu 
zase za rok.  Renata Spustová

Střední škola gastronomie a služeb
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451

pořádá 6. prosince Den otevřených dveří

Je tady podzim a s ním naše 
oblíbená exkurze na výstavu 
INVEX do Brna. Chodíme totiž 
do třídy s rozšířenou výukou 
informatiky a výpočetní tech-
niky, která má na naší škole 
už dlouhou tradici. Baví nás 
vše, co souvisí s počítači, a 
proto se každý rok těšíme, až 
uvidíme nejzajímavější novin-
ky, vyzkoušíme nejnovější 
počítačové hry a snad získá-
me i nějaký dáreček.

Letos sice INVEX uspořádali 
v době podzimních prázdnin, to 
však neodradilo ani nás žáky, ani 
pedagogický doprovod. Naopak, 
díky volným dnům s námi mohli jet 
i kamarádi z jiných škol. Autobus 
jsme obsadili společně se studen-
ty gymnázia a vyrazili. Po příjezdu 
jsme se rozdělili do skupinek a 
postupně procházeli jednotlivé 
expozice. V několika halách byl 
rozmístěn INVEX a DIGITEX. 
Někteří se déle zastavili v pavilonu 
Start a rozvoj podnikání nebo Foto-
aréna, jiní u spotřební elektroniky a 

Dvojka opět na INVEXU
všichni v pavilonu Hry a herní HW. 
Mohli jsme si zahrát na konzole 
Wii, na počítači nebo na Nintendu. 
Firma Sony tam měla obrovský 
stánek, ve kterém předváděli tech-
nologie HD rozlišení. Věřili byste, 
že existuje notebook, který můžete 
polévat vodou? My to viděli na 
vlastní oči, stejně jako fotoaparát 
Olympus zmražený v kusu ledu. 
Nejlepší byly stánky tvůrčích her. 
Povídali jsme si o hrách a rovnou 
si některé i vyzkoušeli. Soutěživé 
povahy mohly vyhrát drobné ceny, 
například u stánku ČEZu, a kdo 
neměl svačinu, mohl si ji koupit na 
výstavišti. Také náš pedagogický 
doprovod získával nové informace 
na ICT Fóru a v expozicích, takže 
se těšíme na další „zlepšováčky“ 
ve škole. Cestou domů jsme se 
v autobuse chlubili tím, co jsme 
dostali, vyhráli a zažili. Už teď jsme 
zvědaví, co si pro nás INVEX při-
chystá příští rok. 

Marek Tomovič a Jan Ště-
pánek, žáci ZŠ a MŠ Frýdek-

-Místek, J. Čapka 2555.

Matematika patří a vždy 
patřila k vzdělávacím oborům, 
kterým je přikládána v rámci 
dosažení všeobecného vzdělá-
ní jistá důležitost. Matematika 
rozvíjí intelektuální schopnosti 
žáků, jejich paměť, předsta-
vivost, tvořivost, abstraktní 
myšlení i schopnost logického 
úsudku. Že jde o obor náročný, 
ale i zajímavý, je fakt, o němž je 
přesvědčen nejeden vzdělanec.

Nahlédneme-li do historických 
dokumentů Základní školy národ-
ního umělce Petra Bezruče, zjis-
tíme, že výuce matematiky byla 
věnována náležitá pozornost již 
od 80. let 20. století. První třída 
s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodních věd vznikla na naší 
škole v roce 1981. Už tehdy 
mnoho absolventů školy úspěšně 
pokračovalo ve studiu na Mate-
matickém gymnáziu v Bílovci.

Naše škola navázala na dlou-
holetou tradici a pokračuje ve 
svém školním vzdělávacím pro-
gramu se zaměřením na výuku 
matematiky a přírodních věd. 
Od 1. ročníku organizujeme pro 
děti se zájmem o matematiku 
zájmové kroužky. Žáci 4.-5. tříd 

Historie a současnost výuky matematiky na „Jedničce“
mají možnost navštěvovat mate-
matické semináře a dále pak 
svůj intelekt rozvíjet na 2. stupni 
základního vzdělávání v rámci 
vytvořených matematických tříd. 

S postupem žáka do vyšších 
ročníků systematická výuka 
matematiky nekončí, ale stává se 
předpokladem k poznávání pří-
rodovědných oborů, ekonomiky 
i počítačové gramotnosti. Žák si 
vybírá z pestré nabídky volitelných 
předmětů, jako jsou Aplikovaná 
matematika, Zábavná matema-
tika nebo Finanční matematika. 
Rovněž má možnost navštěvovat 
matematické kroužky a účastnit 
se matematických soutěží okres-
ního i krajského významu.

Žáci matematických tříd jsou 
každoročně úspěšní při přijíma-
cím řízení na šestiletá gymnázia. 
Uvádíme několik číselných úda-
jů: Ve školním roce 2004/2005 se 
hlásilo 27 žáků, z nich přijato bylo 
26, v roce 2005/2006 se z mate-
matické třídy hlásilo 25 žáků, 
přijato 16, v roce 2006/2007 se 
hlásilo na víceletá gymnázia 24 
žáků, z nich bylo přijato 22 žáků.

Zajímavý i poučný vzdělávací 
obsah matematiky i vyučovacích 

předmětů s ní souvisejících je 
podrobně rozpracován ve školním 
vzdělávacím programu Základní 
školy národního umělce Petra Bez-
ruče nazvaném Škola uvědomělé-
ho učení. Nakolik učení našich dětí 
bude uvědomělé, závisí na mnoha 
faktorech. Počátek však hledejme 
ve výběru dobré školy.

Pro všechny zájemce otevře-
me opět v novém školním roce 
2008/2009 6. třídu s rozšířenou 
výukou matematiky. Pro přijetí 
budou brány na zřetel výsledky 
přijímacího testu (únor 2008) a 
pololetní vysvědčení z 5. ročníku. 
Bližší informace včetně přihlášky 
naleznete na www.1zsfm.cz. 

Mgr. Vymětalová, Mgr. Šostý

S novým školním rokem je 
tady zase v rámci hodin těles-
né výchovy naše oblíbené 
bruslení. Všichni jsme se na 
ten Den „B“ moc těšili a brus-
le jsme si nabrousili. 

Den „B“ nastal a my jsme 
vtrhli na ledovou plochu. Díky 
systematickému tréninku v 
posledních dvou letech jsme 
první nájezd zvládli bez pádů. 
Nováčkové sice zpočátku krouži-
li kolem mantinelů, ale na druhé 
lekci bruslení by už ani bystré 
oko zkušeného pozorovatele 
nepoznalo, kdo je začátečník.

Naděje na bruslíchNaděje na bruslích

Děkujeme všem rodičům, 
kteří nám pomáhali a zavzpomí-
nali si na své první sklouznutí na 
bruslích. Opět s nadšením přiví-
táme jejich pomoc.

Dále děkujeme všem zaměst-
nancům Sportplexu, kteří vytvá-

řejí speciální podmínky pro 
výuku, které pomáhají překonat 
zdravotní handicap žáků při 
bruslení. Moc se těšíme na další 
hodiny bruslení!!!

Mgr. Miroslava Holáková, 
ZŠ a MŠ Naděje

V úterý 30. října se proměnila 
zahrada MŠ J. Trnky na Kolaříko-
vě sídlišti jako mávnutím kouzelné-
ho proutku v tajemnou a čarovnou. 
Ptáte se proč? To proto, že se 
konal 2. ročník akce pro děti a širo-
kou veřejnost „Ať žijí duchové“.

Celý týden se na ni paní 
učitelky s dětmi připravovaly, 
kreslily, malovaly a vystřihovaly 
tajemné duchy, vyřezávaly se 
dýně, maminky donesly napeče-
né cukroví, svíčky a prostěradla. 
V Den „D“ pomáhali všichni, kdo 
mohli. Od rána se hrabalo napa-
dané listí, paní kuchařky pekly 
perníčky, vařily čaj a jiné dobroty, 
paní učitelky připravovaly pro děti 
tajemná stanoviště, ruku k dílu 
přidali i někteří rodinní příslušní-
ci. Děti zvědavě vše pozorovaly 
z oken svých tříd a nemohly se 

dočkat pozdního odpoledne.
Nakonec den utekl jako voda, 

počasí se včas umoudřilo, mamin-
ky, tátové, babičky a dědové jsou 
tady, takže nalíčit a jdeme na to! 
Děti plnily na šesti stanovištích 
úkoly, za ně dostávaly razítka 
a dobroty a jako odměnu za to 
dostaly světýlko do lampionu od 
největšího ducha BAMBUCHA. 
Po celý večer děti tančily s duchy 
a po počátečním ostychu se při-
dala i většina rodičů. Celý rok 
budeme vzpomínat na pěkně pro-
žitý říjnový podvečer a už teď se 
těšíme na příští, už 3. ročník.

A že už třeba do školky cho-
dit nebudete? Nevadí, rádi vás 
zveme už teď, vždyť víte, že vás 
i vaše rodiče rádi uvidíme i jako 
školáky.

Kolektiv učitelek MŠ J.Trnky

Ať žijí duchové!
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Ve středu 31. října uplynuly 
dva měsíce od doby, kdy usedli 
poprvé naši nejmenší do svých 
krásných nových laviček. Vět-
šina z nich vkročila do své 1.A 
velmi odvážně, v některém oku 
se možná zaleskla slzička, ale 
svou novou roli „Prvňáčka“ 
začali všichni plnit statečně a 
zodpovědně. 

Za dva měsíce toho zvládli hod-
ně, kdo by je skrytě pozoroval, by 
se určitě divil a obdivoval je. Vždyť 
ten začátek a celá první třída je 
to nejtěžší, co každého ve škole 
čeká. Naučit se číst, psát, počítat, 
poznávat a používat věci kolem 
sebe, to není žádná legrace, ale 
pořádná „fuška“. No a ti naši už 
začátek zvládli, a tak pro ně nastal 
ten slavnostní den, kdy budou 
pasováni na opravdické prvňáčky.

Divadelní sál ve školní družině 
je připraven, židle jsou obsazeny 
maminkami, tatínky, babičkami, 
dědečky i tetami a strýci, všichni 

Pasování prvňáčků na Devítce

čekají, až uvidí své miláčky.
Pan školník pouští hudbu: 

„Pátá, právě teď odbila“, na 
pódium přichází pět deváťáků a 
šest šesťáků. Vedou mezi sebou 
rozhovor o svých starostech a 
školních problémech a taky si 
vzpomínají, jaké to bylo před léty, 
ale to už přicházejí s písničkou 
„Naše škola, pěkná škola, rádi 
do ní chodíme“, prvňáčci – jsou 
úžasní (mašle, košile, kravaty....). 
Naši deváťáci je prověří v tom, 
co už vlastně umí. Vyzkoušeli je 

z matematiky, čtení, společně si 
zazpívali, a tak naši nejstarší žáci 
usoudili, že je mohou představit 
panu řediteli, aby je pasoval na 
opravdové žáky naší „DEVÍTKY“.

Pan ředitel Mgr. Lubomír Bartek 
a jeho zástupkyně pro 1. stupeň 
Mgr. Šárka Katzlerová pasovali 
prvňáčky a na závěr opět zazněla 
„..pátá, právě teď odbila...“ 

Prvňáčci se radostně rozběh-
li ke svým blízkým a tentokrát 
neměli slzičku v oku oni, ale... 

Bc. Marie Bohdálková

Ve středu 31. října proběhla 
na ZŠ v Lískovci oslava Hal-
loweenu. V pořadí druhá soutěž 
o nejstrašlivější halloweenské 
strašidlo se konala opět pod 
záštitou žákovské samosprávy.

Žáci zorganizovali a řídili sou-
těžní dopoledne v tělocvičně. 
Moderátory se pro letošní rok 
stali Tereza Nožičková ze 7. 
třídy a Sebastián Štukner z 8. 
třídy. Svých rolí se zhostili s leh-
kostí a odnesli si chválu a uznání 
všech přítomných. 

Každou třídu reprezentova-
la dvě strašidla, která získala 
důvěru ve třídních kolech. Poro-
ta byla tentokrát vybrána z řad 
učitelů, aby tak byla zaručena 
objektivita výběru těch nejstraš-
livějších modelů. 

Nebylo jednoduché najít vítě-
ze. Nakonec nejvíc bojovnosti 
a nápaditosti prokázala Eliška 
Pešková v roli čarodějnice Elzy 
Pavoukové. Ve vesele strašidel-

Halloweenské dopoledne v Lískovci

né atmosféře lískovecké tělo-
cvičny prokázali organizátoři, že 
jsou schopni postarat se o bez-
chybně fungující zábavu svých 
kamarádů i učitelů. 

Příjemné dopoledne bylo 
zakončeno hlasováním o nej-
krásnější halloweenskou dýni. V 
konkurenci 22 exponátů nejlépe 
obstál Matěj Slížek z 1. třídy. Za 
svou tvořivost si odnesl sladkou 
odměnu a barevné hodinky.

Mgr. Eva Kopcová

Halloween
Aleš Bařina

Čarodějnice a čarodějové,
teroristé a mizerové

se s děsivým vřískotem
sjeli na párty sem.

Andělka Hraběnka a blázen,
zavítali k nám na zem.

Plášť na míru ušitý,
musí jí slušiti.

Porota je přísná však,
nepohne s ní ani drak.

A sice 36 bodů míti,
Nemůžem se zahanbiti.

6. třída vyhrála,
s čarodějkou obstála.
Účastníci byli skvělí,

blázen a Anděla uletěli.
Pak už všichni ulétli,

v člověka se převlékli. 
Proč to rychle skončilo?
Alespoň by učení ubylo.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM NA SPŠ F-M: Rozloučení s létem podle 
keltských (tedy pohanských) tradic proběhlo ve středu 31. října na 
Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku a studenti si tak krát-
kým programem, soutěžemi a písničkami zpestřili jinak náročný 
školní život. Zapálili dýňové lampy a oblékli se do strašidelných 
kostýmů, aby podle dávných pověr zaplašili všechny zlé duchy, v 
moderní interpretaci pak – aby zahnali špatnou náladu, která se 
leckdy vkrádá s přicházející zimou. SPŠ F-M

Poslední říjnový týden ve škol-
ní družině na Devítce byl opravdu 
strašidelný. Děti vyráběly masky 
strašidel, malovaly a vydlabávaly 
dýně, zhotovovaly dýňové zápichy 
a přitom si povídaly o Halloweenu 
a jeho oslavách. A nejen to! 

Pod vedením vychovatelek 
nacvičily krátké strašidelné před-
stavení. V písničkách, básničkách 
a tanečcích vystupovali duchové, 
bubáci, strašidla a ježibaby. V 
pátek 2. listopadu pak navštívi-

Strašidelný týden ve školní družině
ly své mladší kamarády v MŠ 
Gogolova a své představení zde 
předvedly. Za své snažení byly 
odměněny výborným občerst-
vením v podobě pavouků, žížal, 
slizů a jiných, samozřejmě sla-
ďoučkých, dobrot.

Strašidelný týden zakonči-
lo „veselé strašení“ v podobě 
Halloweenské párty. Zde si děti 
pořádně zastrašily v připravených 
maskách a nechyběly ani tanečky 
a soutěže.  Vychovatelky ŠD

Měsíc říjen je na základní ško-
le v Lískovci vyhrazen soustře-
děním, která proběhla v blízkosti 
Frýdku-Místku, a to v horském 
hotelu na Palkovických hůrkách. 
Díky těmto soustředěním měli 
žáci možnost učit se netradiční, 
zábavnou formou, která by je 
měla dále motivovat a vzbudit v 
nich pozitivní přístup ke studiu. 

Nejprve odcestovali do Palkovic 
osmáci, jejichž program byl zamě-
řen na sebepoznávání. Poté se 6. 
třída soustředila na výuku českého 
jazyka, matematiky a přírodovědy. 
Podařilo se zajistit také zajímavý 
program od pracovníků Českých 
lesů s projektem Lesní pedagogika. 
Počasí přálo, a proto byl využíván 
tamější sportovní areál k míčovým 
a jiným hrám. Zájemci měli mož-
nost prožít i příjemné chvíle v solné 
jeskyni, podnikaly se i vycházky po 
hřebenu Palkovických hůrek smě-

Netradiční výuka v ZŠ LískovecNetradiční výuka v ZŠ Lískovec
rem do myslikovských Lurd a na 
rozhlednu pod Kabáticí. Žáci 9. tří-
dy měli také možnost obohatit své 
znalosti, tentokrát v oblasti jazy-
kovědné. Jejich hlavní náplní byla 
výuka českého a anglického jazy-
ka, doplněná základy slovenského 
a německého jazyka. Cílem tohoto 
soustředění bylo vytvoření projek-
tu na téma USA, které vyvrcholilo 
návštěvou americké lektorky. 

Zbytky sil využily děti při 
mnoha sportovních soutěžích, 
aerobiku a na diskotéce. Velký 
úspěch slavila také módní pře-
hlídka modelů z krepového papí-
ru. Po třech dnech se všechny 
děti vrátily domů vyčerpané, 
ale za to veselé a plné dojmů. 
Všechna soustředění se vydařila 
a určitě je budeme v příštím roce 
opakovat.  Petra Szlauerová

Kdo z nás by si nechtěl udě-
lat malý výlet do vesmíru? Nám, 
žákům 5. ročníku 4. ZŠ, se tento 
sen alespoň na chvíli splnil.

Stali jsme se vesmírnými 
tuláky v planetáriu. Přistáli jsme 
na povrchu Měsíce, prohlédli si 
zblízka svět planet a ocitli se v 
blízkosti spalujícího žáru Slunce. 
Bavilo nás procházet se vesmí-
rem a pozorovat rodnou plane-
tu Zemi, její tvar, rotaci a oběh 
kolem Slunce. 

Tato cesta trvala jen krátce 
a z vesmíru jsme zamířili přímo 

Exkurze se vydařila
pod zem. Prohlídku podzemní 
štoly nám umožnilo Hornické 
muzeum pod Landekem. Ve 
škole jsme se o dobývání uhlí v 
Ostravě už učili, ale nejlepší je 
vidět vše na vlastní oči. V pod-
zemí jsme si hráli na hrdiny, ale 
všem nám bylo úzko.

Teď už poznáme některou 
důlní techniku a víme něco víc o 
historii dobývání černého uhlí.

Odměnou za naši zvídavost a 
vzorné chování nám byla chvíle 
strávená v lanovém centru.

Hornické práci „Zdař bůh!“
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Fotbalový los

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

- účtování po minutách (na krytém AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdržuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návštěvu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občerstvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro vstup 1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

Bazén na 11. ZŠ
kancelář: 558 425 520

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 

MSFL - podzim 2007 (muži)
16.k. SO 17.11. 10:15 Fotbal FM - SK Sigma Olomouc B
Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 

na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

VÝSLEDKY MLÁDEŽE FOTBAL FM 
3.-4.11.2007

Bystřice p. Host.
starší dorost A 1:3 

Papřok 3
Bystřice p. Host.

mladší dorost A 2:6
Kolář 4, Trněný, Quitt

ČSAD Havířov
starší dorost B 1:0
ČSAD Havířov

mladší dorost B 3:3 
David Velička, Hlaváč, Čotek

Šardice
starší žáci A 2:2

Juříček, Teplý
Šardice

mladší žáci A 0:2

FC Ostrava-Jih
starší žáci B 2:0

Tomáš Boráň, Vávra
FC Ostrava-Jih

mladší žáci B 2:1
Roháček 2

Český Těšín - starší žáci C 0:4
Tvardek 2, Zajíc, Fasuga

Český Těšín - mladší žáci C 5:1
Ryška 

11. 11. 2007
Slavia Orlová

starší dorost B 6:1
Březina 3, Matwikow 2, Kozel

Slavia Orlová
mladší dorost B 1:0

Vojkovský

Město Frýdek-Místek zno-
vu podpořilo běžecký závod 
Hornická desítka, který již 
podvaadvacáté připravil atle-
tický oddíl TJ Slezan Frýdek-
-Místek. Na rozdíl od loňska 
bylo počasí vlídnější, a tak 
nepřekvapilo, že se na start 
u Národního domu postavilo 
celkem 1282 běžců.

A že se sjížděli z široka-daleka. 
Organizátoři totiž za ta léta vybu-
dovali závodu skvělou pověst. 
Vyznavači aktivního pohybu 
vědí, že je ve Frýdku-Místku čeká 
dokonale zorganizovaný závod, 
který si budou pamatovat. Třeba 
i díky speciálním tričkům nebo 

Hornická desítka přilákala 1282 běžců

tombole, v níž se může štěstí 
usmát na každého bez ohledu na 
jeho umístění v závodě.

„O skvělé zahájení se opět 
postaralo více než pět set účast-
níků závodů mládeže od ročních 
capartů až po dorost. Startérem 
byl náměstek primátorky Petr 
Cvik. Na kilometrovou trať běhu 
pro zdraví poslala primátorka 
Eva Richtrová výstřelem ze star-
tovní pistole 328 zájemců. Na 
společný start hlavního závodu 
a kondičního běhu se posta-
vilo celkem 445 běžců. Tento 
dav běžců poslal na trať další 
významný občan našeho města, 

pokořitel K2 Libor Uher,“ popsa-
la Klára Maštalířová z atletické-
ho oddílu TJ Slezan. Jí a všem 
ostatním obětavým organizáto-
rům patří poděkování za skvělou 
akcí, která reprezentuje město. 

Letos se pořadatelé poku-
sili i více zainteresovat školy a 
vyhlásili soutěž škol. Titul nejpo-
četnější výpravy domácím sice 
vyfoukla ZŠ Kudeříkova Havířov, 
frýdecko-místecké obsadily 3.-5. 
místo (6., 8. a 1. ZŠ), ale nejú-
spěšnější školou se při započí-
tání deseti nejlepších výsledků 
stala 8. ZŠ, 1. ZŠ skončila třetí 
a hned za ní 6. ZŠ.  (pp)

NA STARTU: Do boje závodníky vyslal i náměstek primátorky Petr Cvik.
Foto: Petr Pavelka

SOUTĚŽ ŠKOL: Organizátoři 
vyhlašovali nejpočetnější a 
nejúspěšnější školní výpravu. 

Foto: Petr Pavelka

Třetiligoví fotbalisté Frýdku-
-Místku v posledních zápasech 
podzimu získali plný počet 
bodů na domácím hřišti po 
výhře 2:1 s Kroměříží, následně 
přivezli remízu 2:2 z Uničova a 
přezimují na druhém místě.

Na Stovkách diváci viděli 
bojovný zápas a mohli si zakřičet 
gól už po deseti minutách, kdy 
domácí zužitkovali standardní 
situaci před pokutovým územím. 
Další akce, která zaváněla gólem, 
přišla až těsně před odchodem 
do šaten, kdy po rohovém kopu 
skončil míč bohužel jen na tyči.

Druhý gól nakonec Frýdek-Mís-
tek přidal až po změně stran v 56. 
minutě, ale kdo si myslel, že o osu-
du zápasu je tímto rozhodnuto, ten 
se spletl. Hosté stav zkorigovali a 
zápas zdramatizovali. Úleva přišla 
prakticky až s vyloučením jedno-
ho z hráčů Kroměříže těsně před 
koncem. A hosté si podle informací 
klubu ulevovali na vnitřním vybave-
ní stadionu. Jejich frustraci odnesly 
například dvoje dveře.

Na hřišti Uničova se museli 
valcíři obejít bez nemocného 
nejlepšího střelce MSFL Lukáše 
Fujeríka, přesto dali dvě branky, 
které stačily na remízu 2:2. Hrálo 
se za sněhové přeháňky, nuce-
ná pauza pro úklid našim příliš 
nepomohla, protože ztratili vede-
ní. Utkání v Uničově bylo pro val-

Fotbalisté už na podzim skončili
FRÝDEK-MÍSTEK - KROMĚŘÍŽ 2:1 (1:0), SK UNEX UNIČOV - FOTBAL FM 2:2 (2:1)

cíře v tomto roce poslední. Šlágr 
s Olomoucí B se už nehraje! V 
sobotu 17. listopadu se utkání 
16. kola MSFL mezi Frýdkem-
-Místkem a Sigmou Olomouc B 
neuskuteční. Sportovně-technic-

ká komise při ČMFS rozhodla, že 
zápasy 16. kola MSFL se ode-
hrají až v jarním termínu, v sobo-
tu 15. března 2008. Klub děkuje 
všem příznivcům za podporu v 
podzimní části sezony.

DOMÁCÍ VÝHRA: Vítězství 2:1 s Kroměříží se nerodilo vůbec lehce. 
Foto: Petr Pavelka

Na kopci Štandlu za Frýd-
kem-Místkem se v sobotu 10. 
listopadu běhalo. Za velmi 
chladného počasí se sešlo přes 
padesát běžců, aby absolvovali 
předposlední závod běžeckých 
cen. Ten pro ně připravil atletic-
ký oddíl TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek pod názvem Štandlkros. 

V jednotlivých kategoriích mlá-
deže v bahnitém terénu zvítězili 

Na Štandlu se běhalo
Eva Pištěková a Vojta Sekanina, 
Gabriela Szotkowská a Miroslav 
Benčo, Kateřina Klepáčová a 
Jakub Zemaník, Iva Matušková 
a Tomáš Filipec. V dorostu to 
byla Jitka Hanzelková a Michal 
Štefek. Mezi dospělými pak 
Daniel Šindelek a Erika Mikulen-
ková. Posledním závodem obou 
běžeckých cen bude na počátku 
prosince Předvánoční běh.

V neděli 11. listopadu se 
uskutečnilo 2. kolo „Krajského 
přeboru družstev v šachu“. Frý-
dek-Místek má v soutěži zastou-
pení prostřednictvím Beskydské 
šachové školy v týmu „BŠŠ Frý-
dek-Místek C“. 

Naše družstvo se utkalo na 
domácích šachovnicích s týmem 
Slavoj Poruba „B“, který v úvod-

Krajský přebor družstev v šachu
ním kole překvapivě prohrál. O 
to těžší úlohu měl náš tým, který 
chtěl navázat na výborný výkon 
z 1. kola, ve kterém přesvědčivě 
zvítězil ve Vrbně p. P. nad míst-
ním Sokolem 6,0:2,0. 

Utkání se Beskydské šachové 
škole vyvedlo náramně, soupeř 
odjel domů s nečekanou nadílkou 
6,5:1,5. (Pokračování na straně 7)
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Krajský přebor družstev v šachuKrajský přebor družstev v šachu
(Pokračování ze strany 6)

Nejen výsledek je pozoruhod-
ný, ale především samotný výkon 
celého týmu byl výborný. Vydrží-
-li našim šachistům forma i do dal-
ších utkání, pak se mohou směle 
měřit s kterýmkoliv soupeřem. 

1. Tomáš Pecha – remiz, 2. 
Šimon Štukner – výhra, 3. Petr 
Vysoglad – remiz, 4. Petr Slo-
vák – výhra, 5. Jaroslav Lepík 

– výhra, 6. Vladimír Holeček 
– výhra, 7. Josef Port – remiz, 
8. Aleš Kocur – výhra.

Náš celek se na úvod mis-
trovské soutěže rychle oklepal 
z „nováčkovské role“ a z před-
povědí šachových odborníků, že 
jej čeká velká práce na udržení 
v soutěži. Po dvou kolech má na 
svém kontě 6 bodů a drží se na 
postupovém 2. místě. 

Středisko volného času KLÍČ 
Frýdek-Místek ve spolupráci s 
Beskydskou šachovou školou 
uspořádalo v pátek 2. 11. 4. kolo 
„Městské ligy mládeže v šachu“.

Na startu se prezentovalo cel-
kem 52 dětí z šachových krouž-
ků ve Frýdku-Místku, Frýdlantu 
n.O., Staříče, Petřkovic, Třince a 
Mostu u Jablunkova.

Roli hlavního favorita v nejpres-
tižnější Extralize spolehlivě splnil 
Pavel Walek, který nedal svým 
soupeřům šanci a zvítězil se 100 
% bodovým ziskem 5,0 bodů. 

Vítězové lig: 
Extraliga – 6 hráčů 

1. Walek Pavel - 5,0 b. 
2. Kotrbatý Pavel - 3,0 b. 
3. Biolek Vladimír - 3,0 b. 

1.liga – 6 hráčů 
1. Kapsia Václav - 4,0 b. (Třinec) 
2. Schindler Libor - 4,0 b. 
3. Skopal Vojtěch - 3,5 b. (Třinec) 

2.liga – 6 hráčů 
1. Štěpán Patrik - 4,0 b. 

Městská liga mládeže
2. Marášek Vojtěch - 3,0 b. 
3. Ramík Dominik - 2,5 b. 

3.liga – 8 hráčů 
1. Kotrbatý Tomáš - 6,5 b. 
2. Chlebek Jan - 6,0 b. 
3. Kotrbatý Lukáš - 4,5 b. 

4.liga – 8 hráčů 
1. Carbol Jakub - 6,0 b. (Petř-
kovice) 
2. Kuchař Matěj - 5,5 b. 
3. Nováková Anna - 5,0 b. 

5.liga – 8 hráčů 
1. Plšek Antonín - 6,0 b. 
2. Janošec Ondřej - 6,0 b. 
3. Židek Daniel - 4,5 b. 

6.liga – 10 hráčů 
1. Kupec Jakub - 9,0 b. (Petř-
kovice) 
2. Kaňok Vojtěch - 6,5 b. (Staříč) 
3. Kredba Daniel - 6,0 b. (Staříč) 

Všechny zájemce o šachovou 
hru zveme na 5. kolo, které se 
uskuteční v pátek 16. 11. ve Stře-
disku volného času KLÍČ F-M, ul. 
Pionýrů, Místek od 15.30 do 18.30 
hodin. Informace: 732 22 49 66.

Házenkáři Frýdku-Místku si 
v domácím prostředí poradili s 
Třeboní a uklidnění povinnou 
výhrou málem překvapili na 
palubovce pražské Dukly.

V zápase s Třeboní se góly 
sypaly jak na běžícím pásu, ve 
třech minutách jich padlo šest 
a domácí měli navrch. Skóre se 
sice ještě přelilo a ani pozdější 

Házenkáři málem uspěli na Dukle
Frýdek-Místek – Třeboň 32:27 (16:12), Dukla Praha – Frýdek-Místek 33:31 (16:15)

čtyřbrankový náskok nezname-
nal, že se hosté položili. Najed-
nou to bylo zase o gól. Až stav 
23:14 vypadal, že už není co 
řešit, ale hosté se ještě vzepjali 
a snížili až na rozdíl čtyř branek. 
Na víc ale neměli.

Kdo by si byl pomyslel, že v 
Praze Frýdecko-Místečtí dají jen o 
branku méně Dukle. Zvlášť když 

průběžný stav byl například 4:11 
v jejich neprospěch. Po necelých 
šesti minutách ale bylo srovnáno 
a hosté šli do dvoubrankového 
vedení, ale zasekli se na pat-
náctce a v půli o gól prohrávali. V 
druhém poločase Frýdek-Místek 
znovu odskočil, dokonce až na 
tři branky, ale i závěr druhé půle 
měla Dukla lepší.

Mladí fotbalisté 
Frýdku-Místku (roč-
ník 1999 a mladší) 
přivezli první halo-
vý úspěch letošní 
sezony a navá-
zali na předchozí 
výborné výsledky. 
Ačkoliv do Bílov-
ce nejeli zdaleka v 
nejsilnější sestavě, 
skončili po drama-
tickém penaltovém 
rozstřelu třetí a za 
pasem se jim hou-
pal i skalp Baníku 
Ostrava, který tur-
naj vyhrál.

„Kluky bych chtěl 
moc pochválit. Hrá-
li srdcem a jako 
tým,“ potěšilo trenéra Ladislava 
Carbola, který přijel s kádrem 
poznamenaným mnoha absen-
cemi. Ale úvodní vítězství s Hra-
nicemi 2:0 (Dryák 2) tým nabudi-
lo a dlouho to vypadalo, že snad 
ani nedostane gól. S domácím 
Bílovcem kluci vyběhli 4:0 
(Smítal, Hustopecký, Vokoun, 
Mrkvička) a překvapivě zaskočili 
mladé Baníkovce 2:0 (Vokoun, 
Smítal). Poslední utkání ve sku-
pině sice prohráli 3:2 s Třincem 
(Dryák 2), ale to už měli jasné 
vítězství ve skupině. V semifi-
nále šli na tradičního soupeře 
z Vítkovic, ale tentokrát začali 
nešťastně a hned po vlastním 
rozehrání inkasovali. Než se 
stačili vzpamatovat, prohráva-
li už 2:0, protože sudí klidně 
nechal zválcovat brankáře Hon-

Bronz vybojovali na penalty

zu Filipce. Ke všemu poslal Frý-
dek-Místek do dvouminutového 
oslabení za nedokonalé střídání. 
Ani dva góly Smítala už nesta-
čily na zvrat a naše benjamín-
ky čekal po výsledku 2:4 boj o 
bronz s Hlučínem. Dva góly Dry-
áka stačily jen na remízu 2:2 a to 
ještě musel Honza Filipec vyta-
sit několik zázračných zákroků. 
Následoval penaltový rozstřel, 
ve kterém gólmani nedokázali 

uspět. V úvodní sérii proměnili 
penaltu Adam Mrkvička, Adam 
Dryák i Láďa Carbol, který 
musel proměnit, jinak bylo po 
nadějích. Pak už se pokračova-
lo náhlou smrtí a po neúspěchu 
hlučínského brankáře, který si 
na rozhodující penaltu troufl, 
ale netrefil branku, měl vše 
na kopačce Patrik Pavelka. A 
nezklamal, takže kluci mohli 
slavit.  (pp)

Moravsko-slezská hokejba-
lová liga je v plném proudu. 
Naši hráči Hbk Frýdek-Mís-
tek vstoupili do nové sezony 
vítězně. Hned prvního soupe-
ře, kterým byla Karviná, pora-
zili vysoko 6:1. 

Zápas se odehrál na půdě hos-
tujících, tedy v Karviné. Karvinští 
začali aktivně, obranu frýdeckých 
hráčů ale nepokořili. Naopak činili 
se bratři Slaninové, kteří skórovali 
na 0:2. Ve druhé třetině se opět 
dostal míček k Renému Slaninovi a 
ten z úhlu prostřelil karvinského gól-
mana potřetí. Karvinským se poda-
řilo na konci třetiny snížit na 1:3. V 
poslední třetině se domácí snažili 
utkání otočit, ale při dalším rychlém 
protiútoku našel Marek Hruška 
před brankou volného René Slani-
nu a ten tak završil svůj hattrick na 
1:4. Karvinští dostali na chvíli výho-
du přesilové hry, při rozehrávce ale 
chybovali, do brejku se dostal opět 
René Slanina a střelou do šibenice 
na 1:5 zlomil snahu domácích. V 
poslední minutě utkání pak ještě 
Martin Slanina přiťukl jmenovci 
Paciorkovi a ten tvrdou střelou od 

Hokejbalisté jsou ve formě
modré uzavřel účet utkání na 1:6. 
Frýdecko-místečtí tak vstoupili do 
nové sezóny úspěšně, a to díky 
soustředěnému a bezchybnému 
výkonu celého mužstva.

„Přijeli jsme tady se sedmi 
veterány do pole, neboť polovina 
manšaftu hraje nebo trénuje lední 
hokej a ti budou volní až na jaře. 
Tomuto jsme taky přizpůsobili styl 
hry, kdy jsme se nehnali dopředu, 
byli trpěliví a zakončovali rychlými 
protiútoky. Díky tomu, že jsou zde 
samí zkušení bývalí extraligoví 
borci, tak jsme s tím problém 
neměli. Smeti v bráně nás také 
podržel,“ řekl po utkání střelec čtyř 
gólů René Slanina.

Hráčům se dařilo také v pátek 2. 
listopadu, kdy v Ostravě porazili TJ 
Sokol Poruba B vysoko 14:0. Příští 
utkání už sehrají frýdečtí hokejba-
listé doma. Čekají je tři zápasy v 
řadě za sebou na domácí půdě. 
Hrát se bude ve středy u VSH. Po 
utkání ze 14.11. můžete přijít fandit 
21. a 28. 11., začátky utkání jsou 
stanoveny shodně na 17 hodin. 
Další zápas pak odehrají domácí v 
sobotu 8. prosince ve 14 hodin. 

FRÝDEK-MÍSTEK – KARVINÁ 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) 

DESÍTKA STATEČNÝCH: Mladí fotbalisté vybojovali v Bílovci třetí místo.
Foto: Petr Pavelka
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Zveme vás na Den otevřených dveří na Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-
-Místku dne 29. 11. 2007 od 8 do 17 hodin. V odpoledních hodinách jsou pro návštěvníky 
připraveny zajímavé soutěže a hry.

Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek, s. r. o.
Československé armády 482

738 01 Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku)
Škola s příkladným hodnocením České školní inspekce a patnáctiletou tradicí 

nabízí jedinečné studijní obory pro žáky 9. tříd:
1. Obchodní podnikatel a manažer, 63-41-M/021

 zaměření: 01- aplikovaná výpočetní technika
 zaměření: 02- podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

 2. Stavební podnikatel a manažer, 64-42-M/028
 zaměření: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

Studium dvou profesí současně = dvojnásobná míra uplatnění !
Školné: od 0 do 11 000,- Kč podle prospěchu, bez přijímacích zkoušek. 

Více na www.sssp.cz
Dny otevřených dveří: 29.11.2007 a 17.1.2008 vždy od 15:30 hodin
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Jak nejlépe oslavit 25. 
výročí založení souboru? V 
Dětském folklorním souboru 
Ostravička platí jediný způ-
sob – prací. A tak od počát-
ku letošního roku, v činnosti 
souboru roku jubilejního, jeho 
členové pilně pracují. 

Na jaře připravili kombino-
vaný filmově-taneční pořad, v 
němž si společně s rodiči, býva-
lými členy a příznivci souboru 
připomněli nejúspěšnější výjez-
dy Ostravičky do ciziny. Pak se 
ihned vydali na další cestu do 
vzdálené a pro nás zcela jistě 
exotické Číny. A to už klepal na 
dveře 13. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu ve Frýdku-
-Místku, během něhož se sou-
bor mimo jiné představil široké 
veřejnosti samostatným koncer-
tem. Pak krátká chvilka oddechu 
a už tu bylo letní soustředění a s 
ním i nácvik nového programu a 
příprava akcí, které dostaly spo-
lečný název Chodničky ku Lyse.

Stejný název tedy ponese nej-
novější CD Ostravičky, které muzi-
kanti a zpěváci natočili během 
září a října v Českém rozhlase 

Ostravičkové „Chodničky ku Lyse“
Ostrava. Pod majestátním, mýty 
a legendami opředeným vrcho-
lem Beskyd žili odjakživa svůj 
často drsný a tvrdý život rázovití 
a svérázní lidé, kteří nám informa-
ce o sobě zanechali mimo jiné i 
v překrásných lidových písních. 
Prostřednictvím tónů některých z 
nich se můžeme vrátit do jejich 
životů, pocitů i nálad, můžeme s 
nimi stoupat k Lysé hoře ze všech 
stran – cestičkami ze Slezska, z 
Lašska i ze Slovenska.

Toto nové CD bude jakýmsi 
předvánočním dárkem poslucha-
čům, rodičům a zejména členům 
Ostravičky – těm současným i 
bývalým – k pětadvacetinám sou-
boru. Představíme ho a slavnost-
ně pokřtíme na výročním koncertě 

se stejným názvem Chodničky ku 
Lyse, který se uskuteční 23. 11. 
v Kině Petra Bezruče v Místku. 
Kromě několika písní z nového 
„cédéčka“ se tu svým příznivcům 
představí Ostravička, jaká je dnes: 
po odchodu nejstarších tanečníků 
v trošku menším počtu, ale jinak 
v plné síle a se svým aktuálním 
programem, v němž se objeví jak 
repertoárové novinky, tak i soubo-
rové trvalky či obnovené premiéry 
– samozřejmě v novém kabátě.

Jak už jsem v úvodu napsala, 
děti po celý rok pilně pracovaly. 
Přijďte se na výsledky jejich práce 
podívat, váš zájem a potlesk jim 
bude tou největší odměnou a záro-
veň povzbuzením do další práce.

Radka Kulichová

19. října jsme si my, tedy 
někteří žáci sedmé a osmé třídy 
lískovecké základní školy, zpest-
řili náročný školní týden večerní 
prohlídkou frýdeckého zámku. 
Pátek jsme očekávali s napě-
tím. Co nás čeká? Bude strašit? 
Budeme se bát? V našich hlavič-
kách soupeřily otázky. Naštěstí 
jsme na ně brzy našli odpověď.

Večer, pět minut po šesté, jsme 
již seděli v autobuse s paní učitel-
kou Cittovou, která celou naši akci 
naplánovala. K zámku jsme se 
vydali Hlubokou ulicí, která patří k 
jedné z nejstarších ve Frýdku a v 
současné době prochází skuteč-
ně nádhernou rekonstrukcí. 

A už se před námi objevil kou-
zelně osvětlený zámek, to volalo 
po společné fotce na památku.

Na nádvoří nabízeli králov-
skou medovinu, ale tu jsme 
bohužel nesměli, a tak náš mls-
ný jazýček potěšil alespoň turec-
ký med a točený marcipán.

Večerní prohlídka Frýdeckého zámku

Tu se otevírají zámecké dveře 
a my, věřte-nevěřte, se ocitáme 
v 17. století, stáváme se svědky 
narození „ďábelského“ dítěte 
Ondráše. Je přesně 13. listopadu 
1680 a fojtovi Fucimanovi z Jano-
vic se narodil dlouho očekávaný 
syn. V tuto chvíli rodiče netuší, 
jaký život mu osud připravil. Jak 
žil náš zbojník, který podle pověsti 
bohatým bral a chudým dával, se 
dovídáme v jednotlivých komna-
tách, zámecké věži, kapli i sklepe-
ní. 1. dubna 1715 jsme zavítali do 
krčmy, všichni se veselí, popíjejí a 
tančí, nikoho by nenapadlo, že na 
Ondru, pána Lysé hory, zaútočí 
jeho zbojnický druh Jura a snad 
pod vidinou odměny 100 zlatých 
jej zabije. Tak se s námi loučí 
Zubatá s kosou, tak končí kouzel-
ný večer na frýdeckém zámku.

Mockrát děkujeme hercům a 
zaměstnancům Muzea Beskyd 
a těšíme se na jarní prohlídku. 
Tereza Nožičková, ZŠ Lískovec

Soutěž amatérských hudeb-
ních skupin Douši Buši, kterou 
uspořádal Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, se setkala s velkým 
úspěchem. Konečný počet účin-
kujících se vyšplhal až k třinácti 
kapelám, které přilákaly v průbě-
hu tří sobot spousty fanoušků. 

„Někteří dokonce přijeli za 
vítěznou kapelou Unstable s 
vlastním autobusem. Druhá 
skončila kapela Líheň. Kluci 
zahráli výbornou muziku, která 
vychází z folku, ale svými texty 
se blíží až k punku. Housle jejich 
hudbě zase dodávají blueso-
vý charakter. Třetí místo patří 
kapele Půl na půl, ve které před 
rokem a půl spolu opět začali 

Úspěch soutěže Douši Buši
hrát muzikanti Rosťa a Lukáš 
Uherkovi,“ přiblížil nejlepší sou-
bory dramaturg Pavel Železník. 
Že byla soutěž velmi otevřená, 
dokazuje i vyjádření Lukáše o 
hudebním stylu kapely: „Po dobu 
trvání kapely jsme se, se střída-
vým úspěchem, snažili nalézt 
hudební styl, který hrajeme, nebo 
budeme hrát. Nakonec jsme ale 
dospěli k tomu, že budeme hrát, 
co nás baví, a pokud někdo trvá 
na žánru, ať si ho najde sám!“ 

Mnoho dalších informací o sku-
pinách a soutěži Douši Buši nalez-
nete na internetových stránkách 
http://dousibusi.sokolikfm.eu/

Akce se uskutečnila za pod-
pory Města Frýdek-Místek.  (pp)

Každoročně se Střední ško-
la oděvní a obchodně podnika-
telská z Frýdku-Místku na ulici 
Potoční zúčastňuje prestižní 
celostátní oděvářské soutěže 
Mladý módní tvůrce. Tentokrát 
kolektiv návrhářek, krejčových 
a manekýnek vyrazil již na její 
19. ročník, který se 6. listopa-
du konal opět v jihlavském 
kulturním domě.

Do soutěže se letos přihlásilo 
21 škol z celé České republiky a 
konkurence byla opravdu veliká. 
Bylo předvedeno 99 kolekcí v 9 
kategoriích a děvčata z Potoční 
představila své modely v šesti 
z nich (prádlo-plavky, umělecká 
oděvní tvorba, fantazijní tvorba, 
volná mladá tvorba, Tiba (Slezan) 
a Tonak). A co víc, ve třech kate-
goriích získala ta nejvyšší ocenění. 
Porota složená ze zástupců oděv-
ních a textilních škol, Textilžurnálu, 
sponzorských firem a z profesi-
onálních návrhářů neměla jako 
vždy snadné rozhodování. Každý 
z kolektivů předvedl to nejlepší ze 
své tvůrčí dílny. Proto byla radost 
v našich řadách při vyhlašování 
výsledků soutěže obrovská. 

Oděvářky z Frýdku-Místku opět úspěšné
Největším oceněním je pro nás 

Cena diváka, kterou jsme získali 
za předvedení kolekce plavek Klíč 
k tajemstvím léta v kategorii prá-
dlo-plavky. Mladí lidé v hledišti tak 
ohodnotili nejen nápad návrhářky, 
ale také jeho provedení a rovněž 
ocenili vystoupení manekýnek. 
Kolekci velmi odvážných a originál-
ních modelů zhotovených z plav-
kového materiálu signálních barev 
a dozdobených klasickými klíči 
navrhla studentka 4. ročníku oboru 
Oděvnictví Monika Krpcová a vzni-
kala na šicích dílnách pod vedením 
paní učitelky Petry Kulové. 

V nové kategorii letošního roč-
níku Tonak jsme získali 2. místo. 
Od stejnojmenné novojičínské 
firmy dostala každá škola 10 pls-
těných polotovarů a úkolem bylo 
dotvořit do finální podoby klobou-
ky podle vlastní fantazie. Naše 
klobouky byly originální, ačkoli 
nebyly téměř vůbec ozdobeny. 
Autorky kreací, žákyně 4. ročníku 
oboru Oděvnictví, které vedla Ing. 
Stanislava Pasečná, vsadily na 
složitou konstrukci. Porotu tedy 
zřejmě zaujala atypičnost řešení.

Návrhářka Monika Krpcová 
bodovala se svou kolekcí Kokosy 
v modrém také v kategorii fanta-
zijní tvorba. Jí navržené modely, 
které pod vedením paní učitelky 
Věry Vaňkové zhotovovala děv-
čata 3. ročníku oboru Operátor 
oděvní výroby, získaly 3. místo. 
Základní model je tvořen z rifloviny 
a dozdoben reflexními pruhy. Cel-
kový dojem pak efektně podtrhují 
doplňky z kokosových vláken. 

Určitě se dá říct, že Potoční, jak 

se naší škole lidově říká, je oprav-
dovou líhní talentů v navrhování 
oděvů, v jejich zpracování i v jejich 
předvedení. Svými letošními úspě-
chy jsme navázali na úspěchy 
předchozí. Vzpomeňme jen loňské 
i předloňské 2. místo v kategorii 
Tiba a 3. místo ve fantazijní tvorbě 
na jihlavské soutěži. I přesto, že 
oděvních škol ubývá, konkurence 
v oboru je stále velká, dokonce se 
dá říct, že vzrůstá. Zdá se, že jsme 
v tomto konkurenčním prostředí 
jako ryby ve vodě. Máme zájem 
ukázat, co umíme, co dokážeme. 
Jsme zdravě neskromní a myslíme 
si, že výbornými výsledky v oboru 
oděvnictví dobře reprezentujeme 
nejen svou školu, ale také město 
Frýdek-Místek a celý region. 

Přijďte se přesvědčit o tom, co 
umíme. Zveme všechny zájemce 
na velkou módní přehlídku Galaxie 
Fashion, která se koná 4. prosince 
v 17,30 h. v místeckém Národním 
domě. Tentýž den vám také budou 
od 8 do 16 hodin otevřeny dveře 
naší školy, abyste se mohli sezná-
mit s prostředím, ve kterém vznika-
jí a realizují se všechny ty skvělé 
nápady.  Kateřina Pomykalová, 

žákyně 3. ročníku 

KRÁTCE

Další úspěch tanečníků
Marek Swětík a Renata Dohnanská, mladí tanečníci, kteří chystají 

od nového roku taneční kurzy v Kulturním domě Válcoven plechu, 
znovu uspěli na mezinárodní scéně.

21. října se konala mezinárodní taneční soutěž v Rumunsku 
(Oradea), kde obsadili pěkné 3. místo ze 60 párů. 26. října se konala 
taktéž mezinárodní soutěž pro změnu v Bulharsku (Sliven), kde jim 
porota přidělila 4. místo z 28 párů.
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Solná jeskyně Polikliniky-
Místek upozorňuje zájemce 
o pobyt, že téměř všech-
ny zdravotní pojišťovny 

významnou částkou přispí-
vají na úhradu permanentek 

dětem i dospělým.
Tel.: 558 900 117

Centrum nová naděje představuje služby svého Re-centra
Re-centrum – bezplatné  služby pro uchazeče o zaměstnání 
Re-centrum nabízí:
• příjemnou atmosféru bezpečí a pohody v útulném prostředí a malých 
skupinách
• diskrétnost a mlčenlivost
• základní pracovně-právní poradenství
• odbornou psychoterapeutickou péči 
• výcvikové a vzdělávací programy 
Re-centrum je připraveno být nápomocné nezaměstnaným, kteří:
• se chtějí bezplatně vzdělávat v počítačových i jiných kurzech 
• propadli beznaději a pochybují o své hodnotě
• díky svému postavení ztratili jistoty ve vztazích jak v rodině, tak i mezi ostatními 
• mají potřebu sdílení, “být mezi lidmi”
• mají potřebu být užitečný, prospěšný, podílet se na hodnotách společnosti
• chtějí si rozšířit zdroje nabídky při hledání vhodného zaměstnání
Přehled poskytovaných programů a služeb:
Informační servis:
• podávání informací o nabídce volných pracovních míst
• pomoc při sestavení a odeslání životopisu a žádosti
• „horká linka“ – možnost vymyslet strategii a reagovat na nabídku práce
• zprostředkování kontaktu na další poradny či instituce 
Motivační skupina - aktivizace zaměřená na práci s vlastními postoji, 
učení se novým dovednostem nutným pro hledání a získání práce, nastar-
tování nových možností.
Výcvikový program „Sociální práce“ - vzdělávání zaměřené na získání 
základních komunikačních dovedností a morálních standardů pro dobro-
volnictví v sociální sféře. 
Dobrovolnický program ADRA - dobrovolnická činnost zaměřená na 
zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb (senioři, pacienti) a na zno-
vuzískání sebevědomí.
Rekvalifikační kurz - akreditovaný kurz „Organizační pracovník se zamě-
řením na sociální sektor“ . Kurz s akreditací MŠMT v rozsahu 270 hodin.
Svépomocná skupina - dává prostor k pravidelnému setkávání se skupinou 
lidí, kteří chtějí řešit svá trápení či problémy v atmosféře podpory a bezpečí 
PC kurz - základy práce s počítačem a Internetem.  Kurz umožňuje 
zvládnout vše nutné pro praktické využití počítače i lidem bez jakékoliv 
předchozí zkušenosti
Kurz psaní na stroji - výuka psaní všemi deseti zaměřená na základy 
správného  psaní na klávesnici s využitím všech prstů. 
Tvůrčí dílna - možnosti líčení a oblékání, výtvarné techniky, ruční práce 
- program ve kterém uživatelé mohou najít stabilní zázemí a náplň pro 
aktivní trávení volného času
Přesné termíny realizace kurzů Vám rádi sdělíme na níže uvedených číslech:
Kontakt: 
 Farní 6, 738 01 Frýdek-Místek
 tel.: 558 622 436, 558 622 438
 e-mail: re-centrum@cnnfm.cz
 www. cnnfm.cz

TENTO PROJEKT JE SPO-
LUFINANCOVÁN EVROP-
SKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY
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1.11.07  se nám
ZTRATIL BEN!

Bernský salašnický pes,
v-50cm,váha 45 kg,

černý s bílými
a hnědými znaky.

Prosím o jakékoliv infor-
mace tel.603 852 333,603 

559 589.

Nálezné vyplatíme.

Nové služby 
v aquaparku

MASÁŽE
SOLÁRIUM
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 16,96 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,55 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 22,02 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 16,96 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře  7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)
3) Nebytový prostor u objektu čp. 549, ul. Růžový pahorek 
- prodejna novin a časopisů

kino P. Bezruče  27. 11. - 29. 11.
u Billy  20. 11. - 22. 11.
Provozní doba mobilní sběrny 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

Příspěvek na sluchadla, fran-
couzské hole, kyslíkové koncent-
ráty – takto a podobně se lidově 
označoval příspěvek, který se 
ve skutečnosti jmenoval „Příspě-
vek na zvýšené životní náklady“. 
Poskytoval se občanům použí-
vajícím trvale ortopedické, kom-
penzační nebo jiné pomůcky na 
základě vyhlášky č. 182/1991 Sb. 
Sloužil ke kompenzaci zvýšených 
nákladů, které souvisely s použí-
váním pomůcky. Příspěvek byl 
poskytován ve výši 100 až 200 
Kč měsíčně. Od 1. 1. 2008 se již 
příspěvek nebude vyplácet.

Podle zákona č. 261/2007 Sb. o 
stabilizaci veřejných rozpočtů, pří-
spěvek na zvýšené životní náklady 
podle § 42 vyhlášky č. 182/1991 
Sb., kterou se provádí zákon o 
sociálním zabezpečení a zákon 
ČNR o působnosti orgánů ČR v 
sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, náleží napo-
sledy za měsíc prosinec 2007.

Chápeme naše klienty, kterým 
jsme příspěvek poskytovali, že z 
této zprávy radost mít nebudou a 
ze zkušenosti s odejímáním pří-
spěvku na telefon v loňském roce 
víme, že u některých občanů toto 
zjištění může provázet i lítost, pro-
jevená na půdě magistrátu. Jsme 

Reforma veřejných financí ruší státní příspěvek 
na sluchadla, francouzské hole, kyslíkové koncentráty

sociální odbor a chápeme tyto 
projevy. Na druhou stranu žádá-
me všechny tyto klienty i o jejich 
pochopení. Zákon ukládá zaměst-
nancům magistrátu k závěru 
letošního roku uvedené příspěvky 
odejmout. Jinými slovy – jsme na 
stejné lodi. Klient přichází o pří-
spěvek, zaměstnance magistrátu 
čeká opět před Vánocemi obrov-
ská spousta práce navíc. Žádný 
telefonát současného poživatele 
příspěvku na magistrát nemůže 
nic změnit ani ovlivnit. Taktéž 
návštěva klientů na magistrátu 
nemůže změnit skutečnost, že 
příspěvek od 1. 1. 2008 již posky-
tovat nelze. Tím, že občané, jichž 
se tato skutečnost týká, budou 
úřad intervenovat, mohou situaci 
nesmírně komplikovat, ačkoliv 
magistrát ji nemůže nijak ovlivnit. 
Chceme včas tuto situaci vysvět-
lit, abychom si ušetřili marnou 
námahu na obou stranách.

Příspěvky pobíralo u zdejšího 
magistrátu 2520 klientů. Magis-
trát bude muset v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb. správ-
ním řádem zahájit správní řízení 
o odejmutí. To znamená, že musí 
vydat 2520 oznámení o zahájení 
správního řízení, rozeslat je dopo-
ručeně klientům, následně založit 

spis, do každého spisu založit 
doklad o doručení. Následně 
vydat 2520 správních rozhodnutí, 
opět vypsat 2520 dopisních obá-
lek a rozeslat správní rozhodnutí 
o odejmutí dávky tak, jak to uklá-
dá výše citovaný zákon. Žádná 
jiná možnost neexistuje.

Toto nepředstavitelné množství 
spadá do agendy jedné sociální 
pracovnice. Samozřejmě toto 
není schopna zvládnout sama a 
musí se hledat způsoby, jak orga-
nizačně zabezpečit co nejhladší 
průběh. I tak to bude znamenat 
velké vypětí zaměstnanců. Jed-
ním z opatření je i tato informace 
vám. I vy svým přístupem můžete 
napomoci, ačkoliv sami něco 
ztrácíte. Osobní návštěvy a telefo-
náty situaci dále zhorší, avšak my 
nemůžeme změnit skutečnost, že 
příspěvky budou odejmuty.

Vám všem, kteří dokážete při-
stoupit s pochopením ke skuteč-
nosti, s níž jste byli touto formou 
seznámeni, patří poděkování. 
Někteří z vás i nadále zůstáváte 
klienty oddělení péče o zdravotně 
postižené občany, ať již pobíráte 
příspěvek na péči nebo jinou dáv-
ku pro těžce zdravotně postižené 
občany. Tyto příspěvky, které 
řeší radikálně výrazné zdravotní 

dopady na kvalitu života větši-
nou značně vysokými částkami 
příspěvků, zůstávají zachovány 
a budou nadále sloužit k tomu, 
aby pomohly občanům s těžkým 
zdravotním handicapem. Jedná 
se o příspěvek na provoz moto-
rového vozidla, na úpravy bytů, 
na kompenzační pomůcky, na 
zakoupení, celkovou opravu a 
zvláštní úpravu motorového vozi-

dla, příspěvek na bezbariérový 
byt a garáž, individuální dopravu 
a příspěvek úplně nebo prakticky 
nevidomým občanům. Je naší 
snahou v rámci platných právních 
norem vám být nápomocni, ať již 
poradenstvím nebo zabezpeče-
ním vyřízení konkrétní žádosti.

Oddělení péče o zdravotně 
postižené občany Odboru soci-

álních služeb a sociální péče

Slosovatelný anketní lístek ke Dni zdraví 2007
1. Líbily se vám předchozí ročníky „Dne zdraví“?
 ano – ne
2. Kolikrát jste „Den zdraví“ již navštívil/a ?
............................................................................................................
3. Změnila návštěva akce „Den zdraví“ Váš životní styl?
............................................................................................................
4. Chyběly Vám nějaké informace týkající se zdraví?
 ano – ne
5. Které informace, prosím vyjmenujte ...........................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Slosování anketních lístků:
Všem vylosovaným gratulujeme a budeme je v případě výhry kontak-
tovat. Ceny budou předány do konce prosince 2007. 
Jméno a příjmení: .............................................................................
Kontakt (telefonní číslo, nebo e-mail): ...............................................

Do slosování budou zařazeny všechny anketní lístky doručené
osobně dne 27. 11. 2007 od 11 do 18 hoin v Národním domě,

Palackého 115, v Místku, přímo na místě konání akce Den zdraví 2007.
Nenechte si ujít příležitost k účasti ve slosování anketních lístků.
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Den konání „Dražby“:
19. 11. 2007
Místo konání „Dražby“: Magis-
trát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, III. NP
Hodina konání „Dražby“: 
13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu 
domu č.p. 2885, ul. Bavlnář-
ská, k.ú. Frýdek. Celková plo-
cha garáže je 15,12 m2.
Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 174.
Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahá-
jení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu 

pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 2885, ul. Bavlnářská, k.ú. Frýdek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postu-
pem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnic-
tví statutárního města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou 
města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

nákladů dražby na účet města 
ve výši 5.000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu 
nákladů dražby (kauce) neby-
tového prostoru, který je před-
mětem dražby (č.ú.: 6015-928-
781/0100, VS 325 980 004).
Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.
„Postup při pronajímání garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního měs-
ta Frýdek-Místek“ je zveřejněn 
na úřední desce umístěné v 
budově Magistrátu města Frý-
dek-Místek.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2008 je možné vyzvednout 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku na ul. Radniční 1148 
nebo na odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.fryde-
kmistek.cz/radnice/tiskopisy, 

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008

pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou určeny 
výhradně k podpoře sportovních 
organizací pracujících s dětmi a 
mládeží (vč. sboru dobrovolných 
hasičů na požární sport dětí) a 
zdravotně postiženými sportov-
ci. Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit na 
území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům 
zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

nost a jednotlivé akce s požadova-
nými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na poda-
telně Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148 nejpozději 
do 31. prosince 2007. Žádosti o 
dotace na jednotlivé akce je mož-
no podávat i v průběhu roku 2008. 
Na žádosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto termí-
nu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Upozorňujeme občany, že 
svoz komunálního odpadu ve 
městě Frýdku-Místku probíhá 
v době od 6. do 22. hodiny a 
občané jsou povinni v souladu 
s ust. článku 9 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 15/2005 o 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem na 
území města Frýdek-Místek, 
nádobu vystavit v den svozu již 
na 6. hodinu ráno! V případě, 
že tak neučiní, nelze poté uplat-

Svoz komunálního odpadu
ňovat reklamaci svozu odpadu 
a nádoba bude vyvezena až v 
následujícím týdnu v řádném 
svozovém termínu!

Den svozu si lze ověřit na 
internetových stránkách statu-
tárního města Frýdek-Místek 
(www.frydekmistek.cz, v odka-
zu „O MĚSTĚ“, dále pak sek-
ce „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ZEMĚDĚLSTVÍ“, kliknutím na 
„ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
VE MĚSTĚ“) nebo na tel. č. 558 
609 489, případně na dispečinku 
Frýdecké skládky, a. s., tel. č. 
558 623 546.

Sběr nebezpečných odpadů v místních částech města Frýdku-Místku
Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Dne 24. 11. 2007
Skalice: Záhoří – u žampionárny 7:30 – 8:00
 u kostela 8:15 – 8:45
 u kulturního domu 9:00 – 9:30
 Kamenec rozcestí 9:45 – 10:15
 u lávky na Dobrou 10:30 – 11:00
 u vrby 11:15 – 11:45
Lískovec: u hřiště 13:45 – 14:00
 u hasičské zbrojnice 14:15 – 14:45
 točna Hájek 15:00 – 15:30

Dne 8. 12. 2007
Lysůvky: u pana Šmída 7:30 – 8:00
 u pana Sochy 8:15 – 8:45
 u hřiště 9:00 – 9:30
Zelinkovice: u obchodu 9:45 – 10:15
 ul. Rovenská 10:30 – 11:00
Chlebovice: myslivna 11:45 – 12:30
 bývalý obecní úřad 12:45 – 13:15
 u transformátoru 13:30 – 14:00
 u pana Martínka 14:15 – 14:45

Dne 24. 11. se uskuteční v 
Lískovci a ve Skalici a dne 8. 
12. v Chlebovicích, Lysůvkách a 
Zelinkovicích sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 
od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn i 
sběr velkoobjemových odpadů. 

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků, ředidel, autoba-
terie, monočlánky, zářivky, výboj-
ky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
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Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

17. listopadu
HELAX DANCE PARTY

Taneční akce rádia HELAX na parketech 
diskotéky Orion a Kulturního domu VP.

27. listopadu 
Písně, které mění svět.

Hudebně výchovný koncert pro školy.
29. listopadu

Shromáždění delegátů SBD
ve Frýdku-Místku

Velký sál KD VP.
Nabídka kurzů:

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v latin-
sko-amerických tancích, Vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev – Marek Swětík a Renáta Dohnanská.

1. Kurzy tance a společenské
výchovy pro mládež.

Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená 
+ závěrečná, lekce 1 x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 17.30 do 19.30 
hodin. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 a 19.00 h.
2. Kurzy tance a společenské výcho-

vy pro pokročilé taneční.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená + 
závěrečná, ukázky tanečního umění profesi-
onálních párů, lekce 1 x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 19.45 do 21.45 
h. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 a 19.00 h.
3. Taneční pro dospělé manželské a 

přátelské páry.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
2000 Kč na osobu, 12 lekcí + závěrečná, 
lekce 1 x týdně v délce 2 hodiny, lekce 
každé úterý od 19.30 do 21.45 h. Zápis do 
tanečních kurzů proběhne 7. ledna 2008 v 
Kulturním domě Válcoven plechu v 19.00 h.
Přihlášky je možné si vyzvednout v Kul-
turním domě Válcoven plechu, Heyduko-
va 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince.
Info na tel: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

Do kroužků a kurzů se můžete 
hlásit v průběhu celého roku. 

Kompletní nabídku najdete 
na www.klicfm.cz.

23. 11. - BOBŘÍK ODVAHY
Program: Máte jedinečnou možnost se setkat 
se strašidly vzdálenějších krajů. Tentokrát k 
nám zavítají strašidla z Ostravska, Opavska 
a Jesenicka. Svou odvahu prokážete při zdo-
lání naší strašidelné stezky, na které potkáte 
rytíře Oswalda, oderského býka, Kunovické 
strašidlo, děda Praděda a další. Pro všech-
ny účastníky je připravena sladká odměna. 
Doporučujeme pro překonání strachu vzít si 
lucernu, lampión či jiné svítidlo.
Cena: zdarma
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany 
(park za autobusovým stanovištěm), start 
u altánu od 17:00 hodin

26. 11. - VYRÁBÍME OZDOBY PRO 
VÁNOČNÍ STROM MĚSTA

Program: V letošním roce ozdobí vánoč-
ní strom na místeckém náměstí ozdoby 
vyrobené ve Středisku volného času Klíč.
Můžete se k nám přidat i vy. Ve výtvarné 
dílně budeme vyrábět velké vánoční ozdo-
by. Domů si pak odnesete i malou ozdobu 
pro váš vánoční stromeček. Výtvarná dílna 
je otevřena pro děti, dospělé i celé rodiny.
Cena: zdarma
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 14:00 – 17:30 hodin
28. 11. - S KLÍČEM NA CESTÁCH - Aljaška
Program: Přidejte si do svého cestovatelské-
ho pasu další razítko. Tentokrát se budeme 
připravovat na zimu na samotné Aljašce. 
Upečeme si čerstvě uloveného lososa, 
vyzkoušíme si tvrdou práci zlatokopů, vyro-
bíme si kožený šperk a indiánský lapač snů, 
který vás ochrání před nočními běsy.
Cena: 45 Kč. Místo a čas: Sraz u SVČ Klíč, 
Pionýrů 752 v Místku, 14:00 – 18:00 hodin
Info a přihlášky: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
16. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

30. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Ženský pěvecký sbor B. Martinů 
slaví krásné 45. výročí svého trvání

Dnešní Ženský pěvecký sbor Bohu-
slava Martinů vznikl již v minulém sto-
letí a od 70. let nosí ve svém názvu 
jméno slavného skladatele. Ve sboru 
se setkávají ženy tří generací. 

Hudba utužuje dobré vztahy mezi člen-
kami a do zkoušky, která probíhá každou 
středu v 18 hodin na Základní umělecké 
škole v Místku, se každá „martinka“ těší. 
Doma pak, pokud je to nutné, dědečkové 
rádi vystřídají babičky, tatínkové maminky a 
rande si děvčata ve středu nedomlouvají.

Radost ze zpěvu vyplývá nejen z bohaté-
ho repertoáru sboru, ale stejnou měrou také 
z úcty k osobnosti sbormistra a skladatele 
Milana Báchorka, který diriguje sbor již 16. 
rokem. Kmenový repertoár stále prohlubuje 
a rozšiřuje, samozřejmě také o své skladby. 

V různých jazycích zaznívají na každo-
ročních koncertech sboru skladby staletí 
– od renesance přes barokní polyfonii až 
po českou a světovou hudbu 21. století. 

Co se týče zahraničních koncertů, sbor 
navštívil v 80. a 90. letech minulého sto-
letí několik evropských zemí, ve kterých 
sklízel úspěch a získával nová přátelství 
s členy sborových těles při výměnných 
koncertech – naposledy v roce 2001 na 
turné ve švédské Uppsale.

V posledních letech sbor pravidelně 
koncertuje v okolní Kopřivnici, Ostravě, 
Staříči, Klimkovicích a na pěveckých festi-
valech v Trenčíně. 

Vánoční program sboru se letos uskuteč-
ní ve Sviadnově 28. prosince v prostorách 
tamního kostela. Jubilejní koncert, na který 
zveme všechny příznivce sborového zpěvu, 
se bude konat v Rytířském sále frýdeckého 
zámku dne 30. listopadu. Jako host vystoupí 
dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné.

Pozvánka platí také pro nové ženské 
zpěvní hlasy, které bychom rády uvítaly 
každou středu na zkoušce sboru!

Na spolupráci se těší členky ŽPSBM

Základní umělecká škola ve Frýd-
ku-Místku srdečně zve na Podzimní 
varhanní koncert, který se uskuteční v 
koncertním sále školy na Hlavní třídě 
v úterý 20. listopadu v 17 hodin.

Vystoupí vynikající varhanice Stanisla-
va Syrková – vítězka několika významných 
soutěží. Narodila se v roce 1977 v Hlinsku 
v Čechách. V roce 1997 absolvovala kon-
zervatoř v Pardubicích ve varhanní třídě 

Podzimní varhanní koncert
prof. Josefa Rafaji. V průběhu studia se 
aktivně zúčastnila interpretačních kurzů 
Jacqua Tadei, Michaela Bouvarda, Mar-
tina Sandera a Ludgera Lohmanna. Při 
spolupráci s komorními soubory koncer-
tovala v Německu, Rakousku, Holandsku 
a Itálii. V letech 1997-2001 studovala hru 
na varhany na JAMU v Brně ve třídě prof. 
Kamily Klugarové.         Ladislav Muroň, 

ředitel ZUŠ Frýdek-Místek

Pobeskydský klub přátel výtvarné-
ho umění ve Frýdku-Místku už bezmá-
la 40 let nabízí svým členům i dalším 
zájemcům obohacení všedních dnů 
nevšedními uměleckými zážitky. 

Ani nynější sychravé počasí nebráni-
lo milovníkům umění vydat se za barev-
nou paletou podzimu a výtvarnými díly, 
tentokrát na Valašsko. Tvorbu malířů 
regionu mohli obdivovat v nově otevře-
ném Městském muzeu ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.

Zhlédnutí rožnovské expozice všechny 
ujistilo v tom, že valašský básník Ladi-
slav Nezdařil inspiroval svými verši nejen 
hudebníka Tomáše Kočka, ale i řadu 
skvělých ilustrátorů, jako L. Majera, K. 
Palátovou či K. Němečkovou.

Putování za uměním
A co teprve Soláň! Jak krásně souzně-

ly symboly přírody a člověka v obrazech 
i plastikách současného slovenského 
autora Vladimíra Kompánka s výstavním 
interiérem nové zvonice. O takovém stán-
ku umění snil už před desítkami let malíř 
a grafik František Podešva. Stejně tak 
pocítili mnozí při pohledu z terasy Hofma-
nova ateliéru svoji sounáležitost se zdejší 
podzimně laděnou krajinou.

Miroslava Žembová

Klub důchodců Lískovec v novém
(Pokračování ze strany 2)
Ten si posteskl, že by jeho organizaci 

nezaškodilo více mužů, drtivou většinu 
osazenstva klubu totiž tvoří ženy. 

„Jsme rádi, že se zde podařilo provést 
úpravy a obnovu starého a poškozeného 
vybavení. Nové vybavení a zavedení vody 
přímo v místnosti klubu umožňuje seniorům 
důstojné podmínky k jejich činnosti. Pobyt 
v takto upraveném prostředí nabízí nejen 
příjemně strávené chvíle seniorů v kruhu 
přátelské atmosféry, ale také bohatou kul-
turní, společenskou a osvětovou činnost, 
která podporuje a prodlužuje aktivní způsob 
života seniorů,“ řekl radní Ivan Vrba. Jar-

mila Kozlová z odboru sociálních služeb a 
sociální péče jej doplnila, že podpora volno-
časových aktivit seniorů, se kterou souvisí 
i samotné prostory sloužící jako zázemí 
přátelských schůzek a místo pro navazo-
vání společenských kontaktů mezi seniory, 
je jedním z cílů komunitního plánování soci-
álních služeb ve městě Frýdek-Místek. „Od 
roku 2003 procházejí prostory jednotlivých 
klubů města, kterých je celkem jedenáct, 
úpravami, rekonstrukcemi a obnovou sta-
rého vybavení. Statutární město Frýdek-
-Místek přispívá každoročně na tyto úpravy 
financemi ze svého rozpočtu,“ sdělila Jarmi-
la Kozlová.                                              (pp)

Klub důchodců na ul. 1.máje
schází se: v Po, Čt 14:00 - 17:00 h. 
vedoucí KD je p. Danuše Buriánková
Klub důchodců ul. Sadová
schází se: v Po, Čt 13:00 - 17:00 h.,
vedoucí KD je p. Drahomíra Volná
Klub důchodců ul. Zámecká
schází se: v Út od 13:00 h. (patří pod KD 
ul. Sadová)
vedoucí KD je p. Marie Brůnová
Klub důchodců ul. 17. listopadu
schází se: v Po, St 13:00 - 17:00 h.
vedoucí KD je p. Karla Teinitzerová
Klub důchodců ul. 8.pěšího pluku
schází se: v Po, St, 13:00 - 17:00 h.
vedoucí KD je p. Růžena Stožková
Klub důchodců Charita
schází se: ve Čt od 16:00 h.
vedoucí KD je p. Zdenka Fojtíková
Klub důchodců Lískovec
schází se: ve St 16:00 - 19:00 h.

vedoucí KD je p. Radmil Martínek
Klub důchodců Chlebovice
schází se: ve Čt 14:00 - 20:00 h.
vedoucí KD je p. Marie Krkošková
Klub důchodců Zelinkovice
schází se: 2 St v měsíci 17:00 - 19:00 h.
vedoucí KD je p. Ludmila Karásková 
Klub důchodců Skalice
schází se: poslední Út v měsíci 14:00 - 18:00 h. 
vedoucí KD je p. Věra Pánková
Klub důchodců ul. Lískovecká
schází se: ve St 14:00 - 17:00 h.
vedoucí KD je p. Františka Kolébalová
Kontaktní osoba:
Ludmila Mertová, metodicky řídí kluby 
důchodců
tel. 558 609 314 
kancelář č. 210, odbor sociálních služeb 
a sociální péče
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1149, Frýdek-Místek

Kluby důchodců statutárního města Frýdek-Místek
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-

Předplatitelé Zámeckých koncertů 07/08
Pátek 16. listopadu v 19.00 hodin
Z MELODIE DO MELODIE
Podzimní populární koncert Symfonic-

kého orchestru Frýdek Místek a hostů
účinkují: Věra Kičmerová a Lucie Poty-

šová – housle, Zdeněk Smolka a Jaromír 
Javůrek – dirigenti

Připravujeme:
Úterý 11. prosince v 19.00 hodin
VÁCLAV HUDEČEK – housle, PETR 

ADAMEC – klavír
Předplatitelé KPH 2007/2008
Výstava:
1. listopadu - 31. prosince – chodby 

Národního domu
Výstava fotografií – Radek Klímek a 

Luděk Krulikovský

Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hodin
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

VE STANICI NELZE
Anna a 7 železničářů v taneční grotesce 
z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují a 
potkávají své osudy.
Vlaky, rytmus, touha, vůně, pohyb, louče-
ní, čekání. Představení získalo 1. místo na 
MF v Sarajevu v roce 2006.
Tančí a zpívají: Taťána Kupcová/Eva 
Leimbergerová, Lucie Pernetová/Marti-
na Šťastná, Natálie Topinková/Barbora 
Janatová, Eva Velínská/Martina Hůsko-
vá, Václav Jílek/Lukáš Pečenka. Scénář, 
choreografie a režie: Martin Pacek, Jana 
Vašáková a Miroslav Hanuš
Předplatitelská skupina B

Neděle 18. listopadu v 15.00 hodin
Karlovarské hudební divadlo Kapsa
TRAMPOTY ČERTÍKA BELÍNKA

Veselá čertovská pohádka.
vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 22. - neděle 25. listopadu

5. ročník Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů

Středa 28. listopadu v 19.00 hodin
Pražské kulturní služby

Jiří Sequens
HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO

Pěnička & Paraplíčko – kasařská romance
V jedové chýši – v představení uslyšíte 
písně Ruka zákona, Hříšní hříšníci, Kočka 
ze Záběhlic aj.
Hrají: Vladimír Kratina, Eva Režnarová/
Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek, Petr 
Oliva/Martin Zahálka,

Miroslav Masopust, Jaroslava Obermai-
erová/Martina Hudečková, Jiří Čapka/
Pavel Nečas
Režie: Dana Bartůňková
Předplatitelská skupina A

Pátek 30. listopadu v 19.00 hodin
MYSTERY OF THE DANCE

– Tajemství tance
Dynamická a působivá irská taneční 
show, ve které ožívá příběh staré keltské 
legendy o lásce člověka a víly. Atmosféru 
programu působivě zvýrazňuje scénické 
a světelné vyznění a mnoho kostýmo-
vých převleků. Irské tance jsou dokona-
lým souladem strhujícího rytmu, stepu a 
taneční virtuozity.
Účinkuje: slovenský taneční soubor Merlin

Připravujeme:
Úterý 4. prosince v 19.00 hodin
TENKRÁT O VÁNOCÍCH - PAVEL NOVÁK
Vánoční pořad je sestaven z lyrických 
skladeb, které si lidé v sále zpívají společ-
ně s Pavlem Novákem. Řada vánočních 
písniček dokresluje vyprávění o starých 
vánočních zvycích z jeho dětství. 
Ozvou se i koledy a řada Novákových 
hitů. Koncert má krásnou vánoční atmo-
sféru a je laděn velmi intimně.

FILMOVÝ KLUB
26.11. v 19.00 

MINIPROFIL D. LYNCH:
INLAND EMPIRE

Nový film režiséra D. Lynche. Mistr nejed-
noznačných příběhů s temnou atmosfé-
rou diváky i tentokrát zve do světa roz-
dvojených příběhů i osobností, symbolů a 
originálních vražedných zbraní.

27.11. v 19.00
MINIPROFIL D. LYNCH:
MULHOLLAND DRIVE

Začínající herečka přijíždí do Hollywoo-
du plná dychtivých nadějí. Pod blyštivou 
fasádou města se skrývá temné tajemství 
a také k smrti vyděšená žena, která ztrati-
la paměť po noční autonehodě...
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOO-

ROVÝCH FILMŮ 2007
5. ročník soutěžní přehlídky

dobrodružných – extrémních – adrenali-
nových cestopisných filmů
Čtvrtek 22. listopadu - neděle 25. listopadu
Program:
Čtvrtek 22. listopadu od 19.00 hodin
ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Mýtus jménem žralok /ČR/32 min.
Tři muži, tři osudová setkání s obávaným 
žralokem lidožravým na pobřeží Jižní Afriky. 
Okamžik radosti /ČR/17 min.
Unikátní poetický film našeho nejlepšího 
dokumentaristy Jana Špáty, který ukazuje 
radost z pískovcového lezení v Českém 
ráji v 60. letech.
Facing obsession/Tváří v tvář posedlosti 
/Německo/27 min.
Horolezecký výstup po stěně ledovce 
Cerro Muralón.
Adrenalin Cup 2007 /ČR/25 min.
Ohlédnutí za extrémním závodem štafet - 
českým „Dolomitenmannem“ v Beskydech.
Krumlovský vodácký maratón /ČR/5 min.
4. ročník největšího vodáckého maratonu v ČR.
Pátek 23. listopadu od 17.30 hodin 
Na nádech /ČR/49 min.
Nejlepší nádechový potápěč světa – Mar-
tin Štěpánek.
Cuba Libre /ČR/50 min.
Dokument o tom, co všechno se během 
pěti let může na Kubě stát.
od 20.00 hodin
Ingriš!Eduard Ingriš /ČR/53 min.
Životopis zapomenutého českého moře-
plavce, kameramana, skladatele a dobro-
druha Eduarda Ingriše.

Kamarádi /ČR/10 min.
Výstup dvou kamarádů na sedmitisícovku 
Aconcagua.
Bivaque /ČR/29 min.
Expedice tří paraglidistů v pohoří Ťan-Šan.
Un´Allta Avventura/Ještě jedno dobro-
družství /Itálie/12 min.
Dojemný dokument o posledním rozhovoru 
s italským horolezcem Ambrogiem Foga-
rem, o jeho dobrodružstvích a touhách.
Sobota 24. listopadu od 15.00 hodin
Kembali /ČR/45 min.
Nebezpečný cíl – zasněžená pyramida v 
Nové Guinei.
„Kembali“ znamená „Vraťte se!“ Toto slo-
vo zazní několikrát.
Red Bull Dolomitenmann /ČR/26 min.
Závod nejlepších sportovců světa v disci-
plínách horský běh, paragliding, kajaking 
a horské kolo v rakouských Alpách.
Peruanské impresie /Slovensko/26 min.
Bigwallové lezení a skialpinismus v pro-
středí Cordillera Blanca v Peru.
Volný schluss diving /ČR/5 min.
Odvrácená strana freedivingu.
od 17.30 hodin
TEPUY /Slovensko/61 min.
Nebezpečná expedice do největší kře-
menné jeskyně světa v orinockém prale-
se ve Venezuele.
Svítí slunce? /ČR/16 min.
Horolezec Josef Kuhn ztratil zrak, nevzdá-
vá se a za pomocí svých kamarádů se 
vrací k lezení.
Mount Everest – Branky, body, sekundy 
8850 /ČR/25 min.
Dokument o výpravě na nejvyšší vrchol 
světa u příležitosti 50 let sportovního 
pořadu Branky, body, vteřiny.
od 20.00 hodin
Jak to vlastně tenkrát bylo? /ČR/24 min.
Rekonstrukce prvovýstupu na Jeptišku 
před sto lety.
Harvest Moon /Úplněk v rovnodennosti 
/Švýcarsko, USA/40 min.
Zdolání severní stěny dlouhé 4600 m a 
vytvoření nové cesty na Thalay Sagar v 
Himalájích.
Das Geheimnis des Genyen - Expedition 
zum heiligen Berg 2007/Genyen/Itálie/45 min.
Prvovýstup na posvátnou horu Genyen v 
pohoří Gyalthang v Tibetu.
Neděle 25. listopadu od 17.30 hodin
Jenseits des Himalaja/Na druhé straně 
Himalájí /Německo/44 min.
Na druhé straně Himálají – pokračování 
úspěšného snímku tibetských dětí – Útěk 
přes Himálaje.
Okno do nebe /ČR/23 min.
Československá expedice na nejvyšší 
vrchol světa – Mount Everest.
Red Bull Stairway to Heaven /ČR/5 min.
Snowboarding ve 100 km/h přes odrazo-
vý skok, letící 30 m.
Stopaři /ČR/15 min. 
Pokus českých potápěčů o rekord – ponor 
s tygřími žraloky na volné vodě s nejmlad-
ším potápěčem.
Kristallklar /Křišťálově čistý /Rakousko/29 min.
Hluboký nádech a teplé vody oceánu 
– mysl se stává křišťálově čistou.
Bližší info na www.mfof.cz
Výstava:
18. října - 31. prosince
Lidé – výstava fotografií Evy Palkovičové

PRO DĚTI
Sobota 10. listopadu v 15 hodin
Alfréd Radok – Míla Tesařová

Podivné příhody pana Pimpipána
pohádkový příběh z hradu Výtržnosti a z 
Pipiníčka; hraje DUO – Divadlo u Ostravi-
ce Frýdek-Místek, Junior studio

LOUTKA 2007
11. ročník festivalu loutkových divadel
Sobota 17. listopadu v 15 hodin
Oldřich Augusta

Krakonošská pohádka o Káče a 
kocourkovi Kubovi

hraje Sdružení mladých loutkářů Schůdky 
do pohádky Kopřivnice
Sobota 24. listopadu v 15 hodin
Jan Werich

Královna Koloběžka I.
pohádkovou vyprávěnku hraje Loutkohe-
recké divadlo ROLNIČKA Kopřivnice

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Sobota 3. listopadu v 18 hodin

ING Kolektiv – Karel Spasitel
Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré! Premiéra celovečerního 
představení pohádky pro dospělé
účinkuje soubor ING Kolektiv
Sobota 10. listopadu v 18 hodin
Verena Kanaan

Drahoušek Anna
komediální monodrama dvou žen, stár-
noucí herečky a její služky
účinkuje Divadelní společnost Jablonský 
Jindřichův Hradec
PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ V LISTOPADU:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594
www.smtufm.cz

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

14.-15.11. v 19.00 - KOŘENÍ ŽIVOTA
Catherine Zeta-Jones coby výtečná kuchař-
ka, ale chladná žena, nachází cestu ke své 
neteři i k fešnému Aaronu Eckhartovi.

16.-18.11. v 19.00 - KRÁLOVSTVÍ
Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí 
zemřít? Skupina amerických vládních 
agentů vyšetřuje bombový útok na ame-
rickou základnu na Blízkém východě.
21.-22.11. a 24.-25.11. v 19.00 - GYMPL
Komedie o studentech, učitelích, rodi-
čích a grafitti od režiséra Tomáše Vorla. 
V hlavních rolích uvidíte Jirku Mádla, 
Tomáše Vorla jr., Evu Holubovou, Jiřího 
Schmitzera a další.
28.-29.11. v 19.00 - KDYŽ SI CHUCK 

BRAL LARRYHO
Adam Sandler a Kevin James hrají hasiče, 
kteří předstírají homosexuály, aby obešli 
tvrdé ustanovení sociálního zákona a moh-
li se postarat o osiřelé děti jednoho z nich. 

30.11. - BOŽSKÝ EVAN
Novým Božím vtipem je kongresman (S. 
Carrel), jemuž Pán (M. Freeman) uloží 
postavit archu – to vše v této oficiálně nej-
dražší komedii všech dob!

ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
KRAJKOVÉ OBRAZY JAROSLAVY PERÉNY
Autorka, původem z východních Čech, žije 
střídavě v České republice a v Německu. 
Techniku paličkování si osvojila v roce 1979. 
Její paličkované obrazy se vyznačují své-
ráznými prvky, jako je způsob znázornění 
hlav a postav, detailní znázornění rukou. 
Charakteristický je její jednotný styl, její oblé 
linie. Ráda zobrazuje květiny, ptáky a koně. 
Potrvá do 18. listopadu 2007.
VI. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-
FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 2007
„Dřevo je čistá příroda“
Pravidelné prezentaci tvorby řezbářů z 
Pobeskydí je zasvěceno Beskydské triená-
le neprofesionálních řezbářů, které pořádá 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnos-
ti s institucemi: Kysucké osvetové stredisko v 
Čadci, Muzeum Beskidzkie ve Wisle a Regi-
onalny Osrodek Kultury v Bielsku-Bialej. 
Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 
I. ročník Beskydského trienále neprofesi-
onálních řezbářů proběhl v roce 1992. V 
roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.
Potrvá do 25. listopadu 2007
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historií dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 13. listopadu 17,00 h. - zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Úterý 13. listopadu 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert
KOMORNÍ DUO
Kristina Vaculová – flétna
Libor Janeček – kytara
Neděle 18. listopadu 15,00 hodin – frý-
decký zámek
PALIČKOVÁNÍ S JAROSLAVOU PERÉNY
Spojeno s prohlídkou výstavy „Krajkové 
obrazy Jaroslavy Perény“
Připravujeme:
Neděle 2. prosince 9,00 – 15,00 hodin 
– frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK
prodej lidových a uměleckých předmětů
• ukázka řemesel
• lidový soubor Vonička z Havířova
• Mikulášská nadílka

• Vánoce dříve a dnes – část výstavy
• domácí speciality a vánoční pamlsky
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 8. listopadu 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 
Zámecké ulici
STAROVESSKÝ ZÁMEK – PERLA 
VÝCHODNÍ MORAVY
Přednáška přiblíží historii renesančního 
zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, záro-
veň i historii zaniklé středověké vsi Brune-
swerde, která předcházela dnešní Staré 
Vsi, historii původní tvrze, farního kostela, 
aj. Doplněno video a datovou projekcí.
Čtvrtek 15. listopadu 17,00 h., přednáško-
vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 
PŘIJDE VELKÁ VODA, PŘIJDE…
Přednáška o hrozivých povodních na řece 
Ostravici a Morávce, které v minulosti 
zasáhly Frýdek a Místek. Doplněno diapo-
zitivy, videosnímkem a datovou projekcí.
Čtvrtek 22. listopadu 17,00 h., přednáško-
vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici
MĚSTO NA HRANICI
Před 740 lety se poprvé zmiňuje osada Frie-
deberg, přímý předchůdce Místku. Před 680 
lety, krátce po roce 1327, došlo k založení 
Frýdku. Přednáška přiblíží prvopočátky obou 
měst, založení frýdeckého hradu, hrádky na 
Štandlu a na Lipině. Doplněno video a dato-
vou projekcí, ukázky archeologických nálezů.

Úterý 20. listopadu v 17.30 hodin – malý 
sál Lidového domu
Přednáška JUDr. Bedřicha Vymětalíka 
na téma Konec práce nebo budoucnost 
práce? Zamyšlení nad aktuálními problémy 
společnosti ve světě práce a nad náměty 
jejich řešení z pohledu křesťanské etiky.

17. 11., 14.30-20 h. - Za deníkem
Jana Tleskače

Turistický oddíl KAM si vás dovoluje pozvat 
na 9. ročník hry v ulicích města Frýdku-Míst-
ku na motivy knížky Jaroslava Foglara „Dob-
rodružství v temných uličkách“. Můžete vidět 
tajemného Široka – vzít mu ježka v kleci, 
vyzkoušet si roli Vontů nebo Druhostraníků, 
najít deník Jana Tleskače či první Vontskou 
kroniku. Info: Jiří Šnapka, tel.: 737 117 491 
nebo Jiri.Snapka@seznam.cz, sraz u SMTu, 
startovné 10 Kč.

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

15. 11. Nezednická čajovna 
19. 11. Diskusní odpoledne na téma: Šikana
22. 11. Hrátky s šablonami 
26. - 30. 11. Kreslení pro nezbednický 
kalendář 2008

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Ivan Korč - Svatováclavský hudební festival

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

15.11. čtvrtek CLOU + THE PROSTITUTES
ŠPIČKOVÉ ČESKÉ KAPELY POPRVÉ VE 
STOUNU, PŘEDPRODEJ 90, MÍSTO 120
16. 11. pátek KONTRAFAKT-LIVE
NEJLEPŠÍ SK HIP-HOP OPĚT VE 
STOUNU, JEDINEČNÝ KONCERT S 
ŽIVOU KAPELOU
17.11. sobota BORN FROM PAIN (NL)
HOLANDSKÁ LEGENDA SVĚTOVÉHO 
HARDCORE, SUPPORT: LOCOMOTIVE
19.11. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
21.11. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
22.11. čtvrtek BILLY GOULD (EX FAI-
TH NO MORE)!!!
NEJVĚTŠÍ KONCERT VE STOUNU VŠECH 
DOB, ZAKLADAJÍCÍ ČLEN FAITH NO 
MORE SE SVÝM PROJEKTEM HARMFUL 
V RÁMCI TURNÉ ROCK FOR CHURCH
23.11. pátek NAA:SH:UP
ELWIRA (ALTERNATIVEZ.NET), HOLDER 

+ BLULAJTA (REDRUM), MC LOBOTO-
MIA, SMARIO (MKTBROS.ORG) - SPECI-
AL SOUND, LIGHTS, PROJECTION
24. 11. sobota PROUZA – KŘEST !!!
PROUZA POKŘTÍ NOVOU DESKU 
„V TICHOSTI” VELMI HLUČNĚ, HOS-
TÉ: DOWNBELOW, NAJZAR – SPEC. 
PROGRAM, PROJEKCE, KAŽDÝ 10. 
PLATÍCÍ OBDRŽÍ SWEETSEN CD 2007, 
DOPROVODNÝ PROGRAM: MEJDAN-
HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, DJ 
BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!! TAR (OV). Vstup 50
26.11. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
28.11. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
29.11. čtvrtek ALTERNATIV MUSIC
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KASHMIR 
A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD NÁS I 
ODJINUD. ENTRY FREE!!!

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Vladimír Merta
Spirit

do 7. prosince
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