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slovo primátorky

Městem i radnicí zmítá me-
diálně vděčné téma vypově-
zení společnosti s ručením 
omezeným (ty podnikají za 
účelem zisku), která zaměst-
návala zdravotně postižené, 
z městských prostor, které 
dlouhé roky využívala za lu-
xusně nízký pronájem. Že jste 
žádnou smršť v této souvis-
losti nezaznamenali? Pak si 
zřejmě udržujete odstup od 
„velké politiky“, nebaví vás 
politizování věcných problé-
mů a nepochybně vás daleko 
více zajímá, že se Frýdek-Mís-
tek jako město neustále zve-
lebuje a rozvíjí.

Odhlédněme nyní od politic-
kého rozměru, který toto rozhod-
nutí rady města přineslo, není to 
totiž zdaleka poprvé, co opozi-
ce ruku v ruce s některými médii, 
které k tomu přičinlivě připravu-
jí půdu, požaduje pod jakoukoliv 
záminkou změny ve vedení rad-
nice. Věnujme se rozhodnutí, kte-
ré rada města přijala s přesvěd-
čením, že má ze zákona jasnou 
povinnost starat se o městský 
majetek a že jakýkoliv bohulibý 
úmysl není argumentem pro de-
vastaci obecního majetku. Zvlášť 
když záměr výstavby soukromé 
mateřské školky je v sociální ro-
vině srovnatelný s problematikou 
uplatnění zdravotně postižených. 
„Vzhledem k tomu, jak to nyní v 
této lokalitě vypadá, jsme se od-
povědně rozhodli, že na okraj síd-
liště mnohem více patří mateřin-
ka, která zde před lety navíc pů-
vodně byla, než v mnoha aspek-
tech problematická výroba. Zdej-
ší občané nás upozorňovali, že 
to v tomto prostoru vypadá jako 
na skládce, byly zde zpracovává-
ny plastové lahve, starý papír a 
podobně. Do toho nevnímali pří-
liš pozitivně, že se zde z poměr-
ně nevábných ingrediencí vyrábí 
psí žrádlo. Sušení prasečích uší 
a skladování komunálního odpa-
du zcela jistě patří do jiných míst. 

O co jde v „kauze Vacek“O co jde v „kauze Vacek“

VYBYDLENÁ NEMOVITOST: Primátorka Eva Richtrová v budově, která byla za jedenáct let působení 
podnikajícího subjektu značně zdevastována, na mnoha místech je plíseň.  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou přiblí-

žit okolnosti mého vystupování v televiz-
ní reportáži, která se týkala výpovědi spo-
lečnosti s ručením omezeným, která za-
městnávala zdravotně postižené, z měst-
ských prostor, které za jedenáct let bohu-
žel svým užíváním velmi zdevastovala. 
Ano – mé reakce, vystřižené z kontextu, 
samozřejmě nevyznívají přiměřeně a už 
vůbec ne lichotivě. Ale pokud se dvě a půl 
hodiny snažíte argumentovat neustálým útočným dotazům, které igno-
rují vaše předchozí odpovědi, a někdo vás po celou dobu griluje nepří-
jemným světlem kamery, otázka „kdo je vlastně pitomý“ se prostě na-
bízí. Omlouvám se. Neunesla jsem nátlak proti přesile natáčecího štá-
bu, které jsem se nechala vystavit v dobré víře, že Českou televizi jako 
veřejnoprávní médium v prvé řadě zajímají fakta. Netušila jsem, že re-
portéři měli jiné zadání. Chápu, že když za nějakým tématem vyrazí na 
několik dní z Prahy na druhý konec republiky, nemohou se po zjištění 
informací obrátit na obrtlíku a přiznat, že vše je trochu jinak, než to zpo-
čátku vypadalo. Ale takto nepřátelský, opravdu terorizující přístup, jako 
u výslechu nějakého zločince, s tím jsem se skutečně za své působe-
ní v politice nesetkala. Vstanete, abyste pořídili kopii dokumentu, kte-
rý může leccos osvětlit, kameraman vám jde za zády, vydáte se ověřit 
informaci k úředníkům, kamera je vám v patách – to vás opravdu na-
padne, jestli si vůbec můžete zajít na toaletu. Do toho dotazy typu, jak 
to, že z hlavy nevíte, kolik dětí máte ve školkách, a podobně. Bylo to 
zkrátka hrozné, stejné jako vyznění celé reportáže, která nesledovala 
meritum věci, ale byla postavena na emocích jako v nějakém bulváru. 
Mohu vám tímto slíbit, že se pokusím právě tyto emoce při svém dal-
ším působení tlumit. Protože jsem si ovšem v nepříjemných dnech po 
odvysílání reportáže na mnoha místech mezi vámi ověřila, že stále pro 
vás představuji i emoce pozitivní, kdy dokážete ocenit mou dlouholetou 
poctivou práci, kterou nemůže přebít jedna tendenční reportáž, chtěla 
bych vám poděkovat za podporu, stejně jako kolegům na radnici, kteří 
se postavili za mou osobu.   Eva Richtrová

Místní zkrátka naše rozhodnu-
tí přijali s úlevou,“ říká primátor-
ka Eva Richtrová. Ta ujišťuje, že 
město tímto rozhodnutím v žád-
ném případě nechtěla firmu ne-
chat zcela napospas osudu. „Byli 
jsme připraveni pomoci s hledá-
ním náhradních prostor, ale ne-
byl zájem. Pro majitele mělo asi 
větší cenu skandalizovat město. 
To, že jedenáct let platil symbo-
lických třicet tisíc korun místo trž-
ního nájemného okolo 800 tisíc, 
bylo rázem zapomenuto. Jsem 
však přesvědčena, že mu město 
Frýdek-Místek za těch jedenáct 
let vyšlo maximálně vstříc, a čas 
ukáže, jestli se s podobným pří-
stupem ještě jinde vůbec setká,“ 
přemýšlí primátorka.

Z rekapitulace faktů je na-
prosto zřejmé, že město čin-
nost společnosti, která se zabý-
vá zaměstnáním handicapova-
ných, podporovala až nadstan-
dardně. Když byl v roce 1997 
ukončen provoz zdejší mateřské 
školy, mohla radnice o rok poz-
ději objekt pronajmout mnoha 
nájemcům. Vybrala si VACEK 
corporation s.r.o., které vychá-
zela vstříc při změnách v úče-
lu užívání. Letos bylo zjištěno, 
že objekt není plně využíván a 
jeho stav neodpovídá povinnos-
tem nájemce řádně jej udržovat. 
Od března pak majitel věděl, že 

musí firmu do konce září přemís-
tit. Půlrok však nijak nevyužil v 
komunikaci s radnicí, která mu 
přesto nabídla některé jiné vol-
né prostory města.

„Každý, kdo by se přišel do 
areálu bývalé mateřské škol-
ky podívat, by uznal, že nájem-
ce na pronajatých nemovitos-
tech prováděl pouze minimální 
záchovnou údržbu, což vedlo k 
celkovému chátrání objektu. Ten 
se nachází v sídlištní zástavbě a 

s přihlédnutím ke stavu okolních 
nemovitostí je potřeba v nejbliž-
ší době investovat nemalé fi-
nanční prostředky na jeho vnitř-
ní opravy i na zlepšení venkovní-

ho vzhledu. I proto jsme rozhod-
li, jak jsme rozhodli,“ uzavírá pri-
mátorka Eva Richtrová.  (pp)

Více fotografií na
www.frydekmistek.cz

Klub zastupitelů za ČSSD 
Frýdek-Místek projednal text 
„Otevřeného dopisu primátorce 
města“ ze dne 6. 11. 2009 poda-
ný některými opozičními zastu-
piteli. Klub vzal na vědomí vy-
jádření Evy Richtrové, která po-
psala celou záležitost týkající se 

Stanovisko klubu ČSSD
reportáže „Vypovězení prostoru 
pro dílnu tělesně postižených“ v 
pořadu Reportéři ČT. Primátor-
ka se omluvila za svou nevhod-
nou a nepřiměřenou reakci v ně-
kterých pasážích pořadu, kte-
rá byla způsobena nestandard-
ním přístupem reportérů veřej-

noprávního média.
Klub zastupitelů za ČSSD 

Frýdek-Místek se odmítá podí-
let na cílené mediální diskredi-
taci Evy Richtrové a v žádném 
případě se nenechá vtáhnout do 
začínající předvolební kampaně. 

(Pokračování na straně 2)

Zničené zábradlí, výplně oken a dveří...
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krátce

Stanovisko klubu ČSSD
(Pokračování ze strany 1)

Zásadně odmítáme nařčení 
opoziční ODS, která se pouze 
snaží o rozpad současné koali-
ce v našem městě. Vedení rad-
nice má za dobu své existence 
již mnoho úspěchů. ODS to vidi-
telně vadí a od komunálních vo-

leb v roce 2006 odvolání nebo 
rezignaci členů rady města na-
vrhovala již několikrát.

Mgr. Petr Cvik, předseda 
klubu zastupitelů za ČSSD
Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

místopředseda klubu
zastupitelů za ČSSD

Stanovisko klubu KSČM 
zastupitelstva města Frýdku-
-Místku k výzvě ODS na od-
stoupení primátorky: 

Opoziční ODS vyzvala primá-
torku Statutárního města Frýd-
ku-Místku, aby rezignovala na 
funkci primátorky. Sociální de-
mokracie a KSČM jsou koalič-
ními partnery v zastupitelstvu již 
druhé volební období. Spoluprá-
ce probíhá bez problémů a je ku 
prospěchu občanů města. 

Programové prohlášení rady 
města vychází z volebních pro-
gramů ČSSD a KSČM. Progra-
mové cíle jsou průběžně plněny. 
Všechny velké investiční akce se 
nám podařilo úspěšně realizovat. 

Odstoupení primátorky, jak po-
žaduje ODS, je jen dalším krokem 
ve snaze rozbít současnou koalici 

Stanovisko klubu KSČM
a dostat se tak po jedenácti letech 
opět do vedení radnice ve Frýd-
ku-Místku. V našem městě ve vol-
bách jasně zvítězila levice a jaká-
koliv jiná koalice by popřela vůli 
voličů. Ze strany opozice, v čele s 
ODS, se jedná o dlouhodobou cí-
lenou kampaň na diskreditaci le-
vicového vedení města. ODS po-
užívá nedemokratické nátlakové 
metody, intriky, skandalizaci a lži 
hraničící s psychickým terorem, 
kterému jsou vystaveni levicoví 
představitelé města. 

Podporujeme primátorku měs-
ta Frýdku-Místku Ing. Evu Richtro-
vou a jen podotýkáme, že veške-
rá rozhodnutí v zásadních věcech 
provádí příslušné kolektivní orgá-
ny města Frýdku-Místku.

JUDr. Miroslav Dokoupil, 
předseda klubu

Mimo kompetenci
V těchto dnech, kdy začíná 

být znovu aktuální zimní údržba, 
připomínáme občanům, že ně-
které silnice nemá ve své kom-
petenci město, protože jsou ve 
vlastnictví Moravskoslezského 
kraje a státu. Údržbu těchto ko-
munikací provádí Správa silnic 
Moravskoslezského kraje. Mezi 
krajské silnice se řadí ulice Bru-
zovská, Lískovecká, Revoluční, 
J. Opletala, 17. listopadu, Ost-
ravská, Na Vyhlídce, Staroměst-
ská a Slezská. Ve vlastnictví stá-
tu je silnice na ulici Hlavní, Pří-
borská a Beskydská. 

Dětská kniha
Městská knihovna, odděle-

ní pro děti a mládež, na Jirás-
kově ulici, připravuje pro děti na 
28. listopadu od 9 do 12 hodin
III. ročník celostátní akce pro 
děti „Den pro dětskou knihu“. 
Ten v sobě zahrnuje výstavu 
dětských knih, výstavu dětských 
výtvarných prací, registraci no-
vých čtenářů na rok 2010 zdar-
ma a další akce. Na 9 hodin je 
nachystáno dramatické čtení a 
výtvarná dílna pro menší děti, 
o hodinu později výtvarná dílna 
pro větší děti. Můžete si taky při-
jít vyrobit obálku na svou nejob-
líbenější knihu, absolvovat testí-
ky a hádanky, případné zájemce 
čeká i „Polední hororové čtení“.

Přijďte na Fojtství
Vánoce z dob minulých až po 

dnešek můžete zažít ve dnech 
28.-29. listopadu od 10 do 16 
hodin v chlebovickém domě 
včelařů na Fojtství. V těchto 
dnech bude také zpřístupněno 
národopisné muzeum Chlebo-
vice a včelařství. Srdečně vás 
zvou místní senioři.

Divadlo na náměstí
13. prosince se na náměs-

tí Svobody v Místku bude od 
10.30 hod. hrát divadelní před-
stavení Za hvězdou. Herci a mu-
zikanti ze skupiny Donebevolají-
cí pro vás připravili vánoční ko-
medii na motivy starých barok-
ních lidových her. Vše je prolo-
ženo naživo hranými koledami v 
moderních úpravách.

Vánoční kamion 
znovu přijede

V kalendáři si můžete za-
škrtnout datum pátek 18. pro-
since. Do Frýdku-Místku zno-
vu přijede Vánoční kamion 
Coca-Cola, který v 16:30 na 
Zámecké náměstí přiveze dě-
tem i rodičům Santa Clause, 
skřítky a spoustu zábavy. V 
den konání akce zde vyroste 
vánoční vesnička a návštěv-
níci budou moci přispět k vý-
zdobě, poslat svůj vánoční po-
zdrav přímo od kamionu, nebo 
si vyrobit vlastní vánoční ko-
metu, kterou pak doma ozdobí 
svůj vánoční stromeček.  (pp)

Každoroční oslava Miku-
láše s tradičním rozsvěcová-
ním vánoční výzdoby města 
za zvonění všech zvonečků 
na náměstí Svobody bude 
letos 4. prosince laděna do 
staročeské atmosféry plné 
tradičních zvyků. 

Jak jsme informovali mi-

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček

nule, proběhne také soutěž o 
nejkrásnější adventní věnec. 
Podmínky účasti jsou jed-
noduché – do 2. 12. přines-
te do kavárny Dvorek (Far-
ní náměstí, Místek) svůj ori-
ginální adventní věnec spo-
lu se svým jménem a telefon-
ním kontaktem.

V atmosféře nevlídného 
sychravého počasí, které 11. 
listopadu letos panovalo, ne-
bylo těžké představit si flan-
derská pole přeoraná váleč-
nou řežbou a zablácené vojá-
ky, kteří v roce 1918 11. 11. v 
11 hodin vydechli úlevou po 
podpisu kapitulace německých 
ozbrojených sil, která ukončila 
první světovou válku. Na frý-
deckém hřbitově v tento výroč-
ní den na pietní akt přišla jen 
dvojice pamětníků, úctu však 
nezapomněla přijít vyjádřit pri-
mátorka Eva Richtrová a její 

Radnice nezapomíná na veterányRadnice nezapomíná na veterány
náměstek Petr Cvik.

Den válečných veteránů si 
jako vzpomínku na padlé váleč-
né hrdiny připomínají v napros-
té většině zemí, které byly v no-
vodobé historii zataženy do vá-
lečných konfliktů, v Česku ofi-
ciálně až od roku 2001. „Cítíme 
jako povinnost připomínat odkaz 
těch, kteří padli v boji za svobo-
du a svou zem v obou světových 
válkách. Ani po nich neměli vo-
jáci často na růžích ustláno, pro-
to si zaslouží kytice u jejich pa-
mátníků. Doufám, že alespoň na 
školách učitelé dětem okolnosti 

oslav tohoto dne vysvětlují,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Radnice kromě centrálního hřbi-

tova položila kytice i na dalších 
místech ve městě, včetně okra-
jových částí.  (pp)

NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Uctění Dne veteránů. Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé města schválili 
na svém posledním jednání pá-
tou změnu rozpočtu pro letoš-
ní rok. Veškerá přijatá opatře-
ní souvisí s vyrovnáním propa-
du financí rozpočtu města v dů-
sledku ekonomické krize. Opro-
ti původnímu schválenému roz-
počtu pro rok 2009 již překročil 
hranici 72 milionů korun. Město 
tak musí přistupovat k dalším 
úsporným opatřením.

„V odhadech o výši propa-
du daňových příjmů vychází-
me z informací ministerstva fi-
nancí, místního finančního úřa-
du a plateb inkasa daňových pří-
jmů v tomto roce. V průběhu prv-
ní poloviny letošního roku jsme 
provedli úsporná opatření ve 
výši 45 milionů korun, kdy jsme 
upustili od realizací některých in-
vestičních akcí, zrušili jsme fond 
reprezentace a propagace měs-
ta a zavedli provozní úspory. 
Nyní jsme navrhli další úspory 
ve výši 27,6 milionů korun,“ sdě-
lila primátorka Eva Richtrová.

Úspory se dotýkají provoz-
ní, personální i investiční ob-

Propad v příjmech bude vyššíPropad v příjmech bude vyšší

lasti. Již tři měsíce jsou na mi-
nimum omezeny jízdy referenč-
ními vozy a školení úředníků, 
omezen je také nákup tiskáren, 
kopírek a podobně. Nejsou ani 
přijímáni noví zaměstnanci za 
ty, kteří odcházejí do důchodu 
nebo končí pracovní poměr na 
dobu určitou. „Nebude zakoupe-
na nová telefonní ústředna, ne-

bude poskytnuta dotace na ná-
kup nových autobusů, nebudou 
realizovány některé plánované 
rekonstrukce komunikací. Ně-
které investiční akce, jako napří-
klad rekonstrukce semaforů na 
křižovatce U Rady nebo rekon-
strukce dětského hřiště na ulici 
Komenského, jsou přesunuty do 
roku 2010,“ vyjmenoval náměs-

tek primátora Miroslav Dokoupil.
V současné době radnice při-

pravuje rozpočet na rok 2010, 
jehož sestavení je ještě tíživěj-
ší. „Předpokládáme, že v příštím 
roce budou daňové příjmy měs-
ta ve srovnání s letošním rokem 
nižší o dalších 52 milionů korun,“ 
informoval náměstek primátora 
Petr Cvik.  (pp)

HŘIŠTĚ NA KOMENSKÉHO ULICI: Přípravné práce byly zahájeny, většina prací bude však realizována 
až napřesrok.     Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Okrsek A – centrum Místek

strážník Kubánek Lukáš
služební číslo 121

okrsek.a@frydekmistek.cz

Kaplička v Hájku získala známku
Kaplička v Hájku se díky in-

vesticím města a dalších sub-
jektů i díky nadšení samotných 
občanů protlačila mezi vyvole-
né. Má svou vlastní turistickou 
známku, která rozhodně není 
udělována každému.

Okolí vodního pramene v Hájku 
prošlo v posledních třech letech vý-
raznými úpravami, byl zde vybudo-
ván zastřešený altánek se schody 
až k prameni, upravena byla také 
studna a výtok vody, opravena kap-
le a posledním krokem dosud byla 
výstavba chodníku, která zajišťuje 
bezbariérový přístup až k prameni.

„Tuto turistickou známku nemů-
že získat každý. Postavili jsme žá-
dost o udělení na historii, která se 
k pramenu váže, a uspěli jsme,“ 
vylíčil Dušan Hrnčiřík, který ko-
lem sebe soustřeďuje lidi, jimž toto 
místo v Lískovci není lhostejné.

(Pokračování na straně 11)
U KAPLE V HÁJKU: Primátorka Eva Richtrová s Dušanem Hrnčiříkem a radním Ivanem Vrbou u slav-
nostní pásky po vybudování bezbariérového přístupu k prameni.      Foto: Petr Pavelka

Na čtvrtečním setkání zá-
stupců radnice s občany v 
Chlebovicích bylo patrné, že 
trpělivost místních lidí je v 
souvislosti s léta státem od-
kládanou výstavbou rychlost-
ní komunikace již vlastně bez-
břehá, přesto by rádi uvítali na 
příští akci kompetentní lidi z 
Ředitelství silnic a dálnic, kte-
ří by pro ně měli více konkrét-
ních informací než přítomná 
zástupkyně realizující staveb-
ní firmy, trpělivost však u ně-
kterých přetéká s podzimními 
dárky Paní Přírody. 

Listí – to bylo palčivé téma, 
možná proto, že místní lidé už 
respektují, že se tento biologic-
ky rozložitelný odpad nesmí pá-
lit. Zajímalo je, jak se tedy mají 
s listím vypořádat, zvlášť když 
jim třeba zanášejí zahradu cizí 
stromy. V nemilosti se tak ocita-
jí například lípy a tuje na zdejším 
hřbitově. „Shrabané listí bylo už 

Chlebovice oceňují okrskářeChlebovice oceňují okrskáře
dvakrát odvezeno, samozřejmě 
je podzim, takže listí padá neu-
stále. Za pár dní tu bude mobilní 
sběrna, kam se dá listí uložit, ji-
nak jsme v polovině října projed-
nali úpravy na hřbitově a čtrnáct 
kusů tují a tisů podél komunika-
ce na hřbitově bude vykáceno, 
s přiměřenou náhradní výsad-
bou. Nelze ale vykácet všechno, 
jak si někteří představují, proto-
že dřeviny jsou chráněny ze zá-
kona a k jejich likvidaci musí být 
závažný důvod,“ připomněl ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

Místní si dále vyslechli změny 
na úseku městské policie a své-
mu okrskáři Romanu Bystroňo-
vi dokonce zatleskali, takže se 
ukazuje, že minimálně v okra-
jových částech je brán konkrét-
ní člověk zodpovědný za místní 
problémy s povděkem. Občany 
zajímaly také nové jízdní řády, 
které však po zapracování při-

SETKÁNÍ S OBČANY: Chlebovičané se s představiteli radnice na čele 
s primátorkou Evou Richtrovou sešli na Fojtství.  Foto: Petr Pavelka
pomínek nedoznaly pro Chlebo-
vice výrazných změn a omeze-
ní. Úředníci dostali tip na opra-
vu veřejného osvětlení i upozor-
nění na za deště problematickou 
autobusovou zastávku. Debata 
se věnovala i modernizaci spor-
tovního areálu, kde byla rekon-
struována správní budova a při-
pravuje se projekt dalšího víceú-
čelového hřiště na stávající as-
faltové ploše, které by mohlo s 

využitím nafukovací haly slou-
žit i základní škole v klimaticky 
nepříznivém období. Město se 
bude snažit na tento záměr na-
jít dotační prostředky stejně jako 
na kanalizaci. „Projektová do-
kumentace je nachystána, dal-
ší etapa kanalizace ale předsta-
vuje 60 milionů korun, což bez 
dotačních peněz postavit nelze,“ 
připomněl vedoucí investičního 
odboru Jan Kaspřík.  (pp)

cím dvě miliardy dokázala již 
uspořit miliony korun nejrůz-
nějším subjektům státní sféry.

„Tato společnost snižuje ná-
klady za nákup zboží a služeb s 
využitím institutu centrálního za-
davatele, kdy kumulovanou po-
ptávkou za celý magistrát včetně 
příspěvkových organizací města 
umí dosáhnout co možná nejniž-
ší ceny,“ přiblížila primátorka Eva 
Richtrová. Představitelé společ-
nosti vysvětlili, že „otočeným pří-
stupem“, kdy definují poptávku 
zadavatele a chtějí od firem na-
bídku a konkrétní produkty, ni-
koliv jejich balíčky a programy, 
jsou schopni garantovat napro-

Radnice hledá, jak šetřit financeRadnice hledá, jak šetřit finance

SEMINÁŘ K ÚSPORÁM: Zástupci města a jeho příspěvkových orga-
nizací si vyslechli, jak by mohla radnice ušetřit.  Foto: Petr Pavelka

To, že příští rok čeká měst-
skou kasu výrazný pokles 
příjmů, je již dnes jisté, pro-
to radnice na všech frontách 
zkoumá, kde by se dalo smys-

luplně ušetřit. Jedna z mož-
ností jí byla představena na 
semináři akciové společnosti 
eCENTRE, která realizovanými 
aukcemi v objemu přesahují-

sto hmatatelný výsledek pro za-
davatele. „Stěžejní komoditou je 
elektřina, ale i zemní plyn a služ-
by jako mobilní operátoři, pojiště-
ní, bankovní účty, postoupení po-
hledávek i nákupy různých polo-
žek. Aukcí cen získáváme kolem 
třiceti procent úspor. Víte sami, 
že se nestává, že dodavatel če-
hokoliv přijde sám, že by zlevnil, 
i když třeba ceny klesají, proto 
je třeba oslovovat všechny do-
davatele na trhu, aby se o za-
kázku porvali,“ prohlásili zástup-
ci firmy, kteří zodpověděli mno-
ho praktických dotazů, jimiž je 
přítomní častovali.

(Pokračování na straně 11)

Okrsek B – Kolaříkovo sídliště
strážník Kellenberger Robert

služební číslo 109
okrsek.b@frydekmistek.cz

Ulice:
Březinova, Vojanova, Libu-

šina, Erbenova, Hálkova, Os-
travská, J. Opletala, Pionýrů, 
Anenská, Riegrova, J. Lohre-
ra, Zahradní, Dvořákova, Malý 
Koloredov, K. H. Máchy, Spo-
řilov, Wolkerova, 8. pěšího plu-
ku, J. V. Sládka, U Staré pošty, 
Pivovarská, Stará cesta, Štur-
sova, Tržní, Hlavní třída, Far-
ní náměstí, Malé náměstí, Ná-
městí Svobody.

Ulice:
Ostravská, 17. listopadu, 

Beskydská, Foglarova, On-
drášova, Raisova, Kollárova, 
Piskořova, Dr. Vaculíka, Čes-
koslovenské armády, Jiřího 
Trnky, Marie Majerové, Vrch-
lického, Čajkovského, Lidická, 
Boženy Němcové, Kolaříkova, 
V. Nezvala, Foerstrova, Broží-
kova, M. Pujmanové, Fibicho-
va, Janáčkova, Příborská, Col-
lo louky, Pod Štandlem. Hy-
pernova, Baumax, Tesco.

Mapky okrsků najdete na
 www.frydekmistek.cz/mp

Adresa:
Městská policie

třída T.G.Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

telefon: 156
mail: mp@frydekmistek.cz
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EKOLOGIE NA ZDECH: Výsledky projektu zkrášlují školu.      Foto: Petr Pavelka

Již šestým rokem se na 
naší škole pořádal ekologický 
projekt „Zhodnocení recyklo-
vatelného a odpadního mate-
riálu ve výuce“.

Ve středu 21. října se sešli 
žáci městských škol a pedagogo-
vé v centrech aktivit. Pod vede-
ním zkušeného pedagoga vytvoři-
li nejdříve plošný návrh zvoleného 
motivu. V další části soutěže svůj 
náčrt realizovali v podobě koláží 
na sololitových deskách. Na do-
končení byl použit recyklovatelný 
odpadní materiál – umělohmot-
ná drť. V příjemné atmosféře děti 
pracovaly celé dopoledne. Vítěz-

Ekologický projekt na JedničceEkologický projekt na Jedničce
né práce byly hodnoceny všemi 
zúčastněnými včetně vedení naší 
školy. Bylo velmi těžké vybrat ví-
těznou práci, a protože jsme sou-
těžili na Jedničce, všichni dosta-
li jedničku. Děti byly odměněny 
věcnými dary a sladkostmi.

Vytvořená díla si žáci pojmeno-
vali. Zvláštní pochvalu udělujeme 
ZŠ a MŠ Lučina za obraz Strom 
snů, dále 9. ZŠ za výtvarné dílo 
Tulipány. Velmi krásné obrazy vy-
tvořili žáci ZŠ nár. umělce P. Bez-
ruče a to Kůra platanu, Královská 
labuť, Slunce, Rozkvetlé moře. 
Malí umělci ze ZŠ a MŠ J. Čapka 
vytvořili obraz Anděl a květ, 11. ZŠ 

J. z Poděbrad dílo Podzim I a 2. 
ZŠ Pionýrů dílo Podzim II. 

Těší nás, že se do této soutě-
že zapojily v hojném počtu školy 

našeho města a už teď připravu-
jeme další ročník.

Poděkování patří Odboru život-
ního prostředí Statutárního města 

Frýdku-Místku, Frýdecké skládce 
a.s., všem sponzorům, soutěží-
cím a pedagogům. Paní učitelky 

J. Hanáková a Š. Lepíková

V krásném úterním dopo-
ledni 3. listopadu uskutečni-
ly děti z Mateřské školy Jiří-
ho Trnky přátelskou návštěvu 
8. základní školy, která sla-
vila výročí svého vzniku. Pe-
dagogický sbor společně s 
žáky připravil pro děti z ma-
teřských škol pestrý program 
plný sportu, her a zábavy.

Nejprve si děti v doprovodu 
žáků školy prošly celý areál a se-
známily se s prostředím. Navštívi-
ly uměleckou dílnu, počítačovou 
učebnu a tělocvičny, kde pro ně 
byl připraven poutavý program. 

Děti z mateřinky mezi školáky

Děti kreslily sluníčka, učily se vy-
barvovat omalovánky na počíta-
čích a v tělocvičnách si vyzkouše-
ly floorball nebo cvičení na míčích. 
Po těchto aktivitách na děti čeka-
lo vystoupení žáků, kteří si pro ná-
vštěvu připravili pěvecká a taneč-
ní čísla. Děti tak měly možnost se-
známit se prostřednictvím písni-
ček a básniček s různými světo-
vými jazyky a na závěr zhlédly po-
hádku „Tisíce a jedné noci“. Tím-
to bychom chtěli poděkovat všem 
učitelům a žákům 8. základní ško-
ly za pozvání a překrásně stráve-
ný den.  Pavla Kučová

V pátek 23. října jsme se sešli s kluby Aso-
ciace malých debrujárů ČR severomoravského 
regionu u večeře v penzionu Sluníčko na Os-
travici, jen 7 km pod vrcholem Lysé hory. 

Po večeři byli všichni rozděleni do deseti skupin 
podle věku a podle kmenového klubu tak, aby byly 
skupiny co nejvíce různorodé, aby se ve skupině na-
vzájem neznali a aby byli různě staří. V soutěži nazva-
né „Debrujáření pod Lysou horou 2009“ jsme plnili nej-
různější úkoly: řešili sudoku, luštili hádanky, řešili fyzi-
kální úlohy, hlavolamy, stavěli z papíru věž vysílače na 
Lysé hoře (nejlepší ji měli vysokou přes dva metry) a pl-
nili úkol zadaný šifrou. Motivací byly pestré ceny. Cenu 
si soutěžící sami vybírali v pořadí, v jakém se umístilo 
jejich družstvo. Nikdo neodešel s prázdnou.

Druhý den po snídani nás čekal výstup na Ly-
sou horu. Přestože nás celou cestu provázela silná 
mlha a brodili jsme se ve sněhu, setkali jsme se na 
vrcholu Lysé hory v plném počtu. Radostně jsme 
s vyplavenými endorfiny doplňovali energii v tam-
ním bufetu. Cestou zpět nebylo poznat, kdo patří ke 
kterému klubu, protože jsme se za ty dva dny se-
známili a bavili společně. Po vydatném obědě jsme 
ukončili naše setkání v bazénu a vířivce aquacentra 
hotelu Sepetná. A co se nám nejvíc líbilo? Zasmáli 

Dvojka organizovala Debrujáření

jsme se, dověděli se nové věci, protáhli tělo, potrá-
pili mozkové závity a získali nové kamarády! Akce 
se účastnilo 40 dětí ve věku od 9 do 17 let.

Žáci ZŠ Československé 
armády 570 přivítali v pon-
dělí 19. října mezinárodní ná-
vštěvu z Turecka a Velké Bri-
tánie, která k nám přijela v 
rámci projektu Comenius – 
C.O.M.P.U.T.E.R.

Poprvé v historii projektu při-
jely také děti – 12 tureckých 
žáků, kteří byli ubytováni v rodi-
nách našich dětí. Strávili zde pří-

Projekt Comenius – 12 Turků u nás
jemný týden plný nových zážit-
ků, poznávali naši krajinu, kul-
turu, zvyky a tradice. Pro ce-
lou skupinu českých a turec-
kých žáků jsme připravili speci-
ální týdenní program, který se lí-
bil nejen dětem, ale také zahra-
ničním učitelům. Naši žáci si na 
tuto významnou návštěvu při-
pravili řadu scének, pohádek a 
písniček, a to nejen v češtině a 

v angličtině, ale také v turečti-
ně. Odpolední přestavení pro ro-
diče a hosty mělo velký úspěch. 
Součástí tohoto týdne bylo i pře-
spání dětí ve škole v rámci oslav 
Halloweenu.

Naši návštěvu jsme seznámili 
s expozicí Obecné školy v Koz-
lovicích, která umožnila nahléd-
nout do minulosti českého škol-
ství, s ostravskou výstavou Mi-
niuni-svět miniatur a s dalšími 
místními zajímavostmi. Týden 
jsme ukončili prohlídkou ostrav-
ské zoologické zahrady. 

Celá návštěva proběhla v pří-
jemné a velmi přátelské atmosfé-
ře. Cílem tohoto projektu je moti-
vovat žáky ke komunikaci s ostat-
ními a tím porozumět smyslu vý-
uky angličtiny, která dětem může 
otevřít dveře k novým kamarádům 
a poznání jejich kultury. 

Ráda bych tímto ještě jednou 
poděkovala všem, kteří se projek-
tu zúčastnili a jakkoli jinak pomohli. 

Mgr. Monika Matulíková,
vedoucí projektu

Adaptační kurz se usku-
tečnil ve dnech 21.-23. říj-
na v hotelu Palkovické hůr-
ky. Kurz byl součástí Pro-
jektu Education – Adaptační 
kurzy 2009 a byl spolufinan-
cován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Kurzu se zúčastnily dvě šesté 
třídy. Účelem pobytu dětí – žáků 
6. tříd – byla adaptace kolekti-
vu po přechodu z I. stupně na 
II. stupeň základní školy, záro-
veň vzájemné poznání a stme-
lení kolektivu třídy. Program byl 
zaměřen na komunikaci, rozvoj 
osobnosti dítěte a rozvoj sociál-
ních vztahů. Co se tam dělo?

Formou her se děti učily na-
slouchat jeden druhému, vzá-

Žáci Sedmičky na adaptačním kurzu
jemně se vnímat, pomáhat si při 
plnění nejrůznějších úkolů a ře-
šení problémů. Učitelé na úko-
ly nebyli sami. Pomáhali jim ex-
terní pracovníci z Centra nadě-
je. Přijeli ve čtvrtek a zajišťova-
li dětem program ve čtyřech blo-
cích. Byly to zajímavé hry, úkoly, 
techniky a metody, byly zamě-
řené na sebepoznání, důvěru a 
komunikaci. Napomohly „otevřít“ 
kolektiv třídy a potvrdit každé-
mu, že do kolektivu prostě patří. 
Ve volných chvílích jsme se do-
stali také do překrásné přírody 
Palkovických hůrek, došli jsme 
k „trianglu“, což je nejvyšší bod 
Hůrek, byli jsme na rozhledně 
na Kabátici a navštívili nejbližší 
obec – Chlebovice.

(Pokračování na straně 5)
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Tak jako v minulých letech 
i v letošním školním roce v 
měsíci říjnu proběhla na 2. ZŠ 
J. Čapka 2555 soutěž jednot-
livců i tříd ve sběru kaštanů 
a žaludů. 

Do sbírání se zapojili nejen 
žáci, ale i jejich rodiče a čas-
to i prarodiče. Soutěž probíha-
la od 13. do 27. října a nasbíra-
lo se asi 1300 kg kaštanů a ža-
ludů. Mezi nejlepší třídy sběra-
čů se zařadily 5.B, 5.A a 2.A. 

Sběr kaštanů a žaludů na Dvojce
V jednotlivcích patřili mezi nej-
pilnější sběrače M. Matlochová, 
J. Sikora a M. Sikorová. Podě-
kování patří ale všem sběračům 
a všichni budou odměněni slad-
kou pochoutkou. Nejlepší třída 
dostane dort. Důležitá je i sku-
tečnost, že dnešní děti nesedí 
jen u počítačů, ale jdou pomáhat 
lesním zvířátkům před dlouhým 
obdobím zimy. Takže, milá les-
ní zvířátka, přejeme vám dobrou 
chuť.  Drahomíra Habrnálová

(Pokračování ze strany 4)
Co řekly děti, po návratu do 

školy: „Bylo to bezva, měli jsme 
možnost být všichni tři dny v 
pěkném horském prostředí, po-

znat kamarády, bylo to fajn. Vě-
říme, že to nebylo naposled. Ur-
čitě něco podobného chceme 
ještě zopakovat!“

Mgr. Jarmila Thielová, tř. uč.

Žáci Sedmičky na adaptačním kurzu

23. října se na 7. ZŠ usku-
tečnila akce Strašidelná ško-
la. Zúčastnit se mohly děti od 
3 do 11 let.

Chodby školy byly vyzdo-
beny nádhernými svítícími dý-
němi, které vyrobili sami žáci, 
někteří i s pomocí rodičů. Kaž-
dá třída zhotovila strašidlo a ta 
se použila k výzdobě celé ško-
ly. Tato akce vypukla v 18 ho-

Strašidelná škola na Sedmičce
din a pak dvě hodiny do školy 
proudily davy dětí a rodičů, kte-
ří si na cestu museli svítit ba-
terkami. Na každém poschodí 
byly připraveny soutěžní úkoly, 
například boj s pavouky, chůze 
mezi havětí, let na koštěti nebo 
sběr kouzelných kamenů. Na 
jednotlivých stanovištích dohlí-
želi starší žáci i učitelé, všich-
ni byli v nápaditých kostýmech 

převlečeni za nejrůznější stra-
šidla. „Každý, kdo splnil všech 
devět úkolů, byl odměněn něja-
kou sladkostí. Strašidelná ško-
la se nám velmi líbila, i přesto, 
že jsme se při ní pořádně za-
potily. Vždyť zvládnout více než 
400 dětí, to není žádná legra-
ce,“ zhodnotily žákyně 7.B třídy 
Veronika Šímová, Natálie Fuch-
sová a Tereza Habrnalová.

Za mimořádné ekologic-
ké aktivity ve školním roce 
2008/2009 převzali zástupci ZŠ 
a MŠ ve Frýdku-Místku, Lís-
kovci dne 23. října v prosto-
rách Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě Referenční list Rady 
Moravskoslezského kraje a 
věcné ceny v hodnotě 10 000 
Kč. Toto ocenění bylo uděle-
no ještě dalším čtyřem školám 
Moravskoslezského kraje. 

„Mezi stálé ekologické aktivi-
ty naší školy patří pořádání žá-
kovských konferencí, sběr plas-
tových lahví, drobných elektroza-

Ocenění lískovecké školyOcenění lískovecké školy

řízení, použitých baterií, postup-
ná ekologizace provozu školy, 
úspěšná realizace vlastních pro-
jektů a pokračování v mezinárod-

ním projektu Ekoškola EU, jehož 
titul jsme v minulém školním roce 
obhájili pro další dvouleté obdo-
bí,“ sdělila Marie Stratilová.

Ve čtvrtek 1. října jsme se 
těšili do školy, protože jsme 
jeli autobusem na exkurzi do 
včelařského muzea v Chlebo-
vicích. Tam nás odvedli do jí-
delny, kde jsme snědli objed-
nané medové zákusky a všem 
nám moc chutnaly.

Paní průvodkyně nám vyprá-
věla o včelách, včelařích, vče-
lích produktech a včelím záře-
ní. Toto záření využívají včely při 
sterilizaci úlu a zajímavé je, že 
cukrovkáři při půlročním užívání 
ozářené vody mají pokles cukru 

Projekt Včela na Dvojce
v krvi. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavých a poučných věcí.

Následovala prohlídka muzea, 
kde jsme viděli úly od nejstarších 
slaměných až po dnešní nejnověj-
ší, řadu medometů, včelařské po-
třeby a známky s včelařskou téma-
tikou. Také jsme si vyzkoušeli na 
zahradě včelařské kukly, prošli se 
mezi létajícími včelkami a prohléd-
li si zblízka úly, které vypadaly jako 
dřevěné domečky s obličejem.

Pak jsme mohli jít do obcho-
du, kde jsme koupili výrobky a 
produkty z medu.

Tím naše exkurze skončila a 
autobusem jsme odjeli zpět do 
školy. Doma jsme vyprávěli, co 
zajímavého jsme se dozvěděli, 
a do prodejny můžeme jet s ro-
diči každý pátek nebo v sobotu 
dopoledne. Další zajímavé in-
formace se můžeme dozvědět 
na www.vcelaricifm.wz.cz

Žáci 4.A,B

Již od začátku října se 
v Soukromé základní ško-
le a mateřské škole GALILEO 
SCHOOL děly podivné věci. I 
přes pravidelný úklid se zača-
ly množit pavučiny v různých 
koutech školy. Pavouci a další 
havěť přibývali jako houby po 
dešti a jednoho dne se v hale 
objevila 65 kg dýně. To už mu-
selo vedení školy zasáhnout a 
celou záležitost řádně vyšetřit.

Bylo zjištěno, že všechny tyto 
úkazy mají na svědomí žáci školy 
se svými rodiči a učiteli. Rozhod-
li se zpříjemnit si pochmurné pod-
zimní dny soutěží v dlabání dýní a 
Halloweenskou párty, zakončenou 
strašidelnou nocí v Tajemné kom-
natě. 5. listopadu se sešly děti, ro-
diče a učitelé a pustili se do dlabá-
ní dýní. Všichni s vervou pracova-
li a během dvou hodin vznikly dý-
ňové lucerny, které posvítily násle-

Podivné úkazy v Galileo School!
dujícího večera všem strašidlům 
na cestě k Tajemné komnatě. Rej 
všech halloweenských monster se 
protáhl do pozdních nočních ho-
din. Byly servírovány rozličné po-
choutky: dýňová polévka, pavou-
čí jednohubky, jedovaté nápoje, 
záhrobní puding a jiné laskomi-
ny. Odbitím půlnoci nadpřirozené 
síly pomalu ztrácely svou kouzel-
nou moc a ze strašidel se do rána 
stali opět kluci a holky, kteří se těší 
na další akci. Nebudou čekat dlou-
ho. Dne 27. listopadu se koná od 
9.30 hodin Den otevřených dveří v 
Soukromé základní škole a mateř-
ské škole GALILEO SCHOOL, na 
ulici Míru 1313, ve Frýdku-Místku. 
Všichni se těšíme, až vám bude-
me moci ukázat zákoutí naší ško-
ly, předvést naše krásné učeb-
nice, ze kterých je radost se učit, 
což můžete na vlastní kůži u nás 
vyzkoušet.

Koncem září vyrazily šesté 
ročníky 1. ZŠ společně s bý-
valými i současnými třídními 
učitelkami na adaptační kurz, 
který se konal v areálu Palko-
vických hůrek.

„Ve středu dopoledne nás au-
tobus šťastně dopravil na místo 
a my se mohli jít ubytovat. Po 
obědě jsme zahájili odpoled-
ní program vycházkou do příro-
dy i různými soutěžemi. Násle-
dovala chvíle odpočinku a pak 
hurá na večeři. Kolem 21:00 
byla ohlášena večerka a my 
jsme po náročném dni koneč-
ně ulehli do postele. Druhý den 
jsme se probouzeli čilí. Ani jsme 
neměli moc námitek ke skuteč-
nosti, že je teprve 7:30 (rozcvič-
ka byla naštěstí z programu vy-
škrtnuta). Po ranní hygieně a vy-
datné snídani se konala s paní 
psycholožkou debata na téma-
ta vzájemné komunikace a po-

Postřehy z adaptačního kurzu 1. ZŠ
znání do větší hloubky, což mělo 
utužit mezitřídní vztahy. V prů-
běhu tohoto povídání jsme mo-
delovali, hráli hry, omlouvali se 
za vše možné i nemožné a sna-
žili se najít důvod, zač jiným po-
děkovat. Po skončení první části 
besedy nás v jídelně čekal oběd. 
Záhy jsme se přemístili ven, kde 
jsme hráli seznamovací hry ve 
dvojicích s použitím šátku. Vzá-
jemně jsme si povídali a snažili 
se na vztazích najít jen to dobré. 
Jakmile venkovní program skon-
čil, vrátili jsme se zpět do hote-
lu, kde jsme se posadili do kru-
hu, vyzkoušeli hru na různé hu-
dební nástroje a hádali písničky 
z pohádek. Závěrem dne jsme 
probírali klady a zápory všeho, 
co se čtvrteční den uskutečnilo. 
Poté následoval čas na volnou 
zábavu. Já ho využila povídáním 
si s kamarádkami a hrou přeha-
zované, avšak z důvodu neustá-

lých přeháněk jsme se dle situa-
ce stěhovali z hřiště na hotelový 
pokoj a zpět. Po večeři se konal 
k naší velké radosti bobřík odva-
hy. Moc se nám to líbilo, a tak 
jsme plni dojmů ulehli do poste-
le,“ popsala své dojmy Dominika 
Gongolová ze 6.A.

Poslední den ráno měli žáci 
vyhrazen velký prostor k zaba-
lení svých věcí. Se zavazadly 
se přemístili do klubovny, kde si 
opět povídali a hráli hry. Po zá-
věrečném obědě již netrpělivě 
čekali na autobus, který je za-
vezl zpět ke škole, čímž třídenní 
adaptační kurz skončil. „Myslím 
si, že pobyt nám prospěl, pomo-
hl k vytvoření nových vztahů ve 
třídě. Nyní se k sobě chováme 
ohleduplněji, máme bližší vztah 
s naší třídní učitelkou, celková 
atmosféra ve třídě je pokojnější. 
Mám z toho dobrý pocit,“ zhod-
notila Dominika Gongolová.
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Mistrovská utkání HC FRÝDEK-MÍSTEK 
úterý 17.11. 9:00 7 + 8.tř. - Třinec 
úterý 17.11. 14:00 mladší dorost - Přerov 
úterý 17.11. 18:00 muži - Prostějov 
pátek 20.11. 19:00 starší dorost - Orlová
sobota 21.11. 10:00 7 + 8.tř. - Orlová
neděle 22.11. 10:30 junioři - Orlová
středa 25.11. 18:00 muži - Valašské Meziříčí
čtvrtek 26.11. 15:30 mladší dorost - Uherské Hradiště 
pátek 27.11. 19:00 junioři - Třebíč
sobota 28.11. 10:00 5 + 6.tř. - Opava
sobota 28.11. 14:15 3 + 4.tř. - Poruba
neděle 29.11. 10:30 starší dorost - Znojemští orli

Veřejné bruslení – VSH
18.11. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
21.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22.11. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
28.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
29.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
29.11. 16:00 - 18:00 Veřejné bruslení – Mikuláš na ledě

Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba

Pondělí: 19,00 – 20,00
Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 19,00

Čtvrtek: 19,00 – 20,00 
Pátek: 19,00 – 20,00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost:
Cena pronájmu: 850,- Kč / hodina

Maximální počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

TJ Slezská - 2. ZŠ F-M 
má volná místa ve stolním tenise pro mládež 9-15 let.

Hrajeme každý pátek od 17:30 - 19:30h v tělocvičně na ulici
J. Čapka, vchod boční brankou.

Jedná se o rekreační sport (NE pro registrované hráče)

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Atletický oddíl Slezan Frý-
dek-Místek pod záštitou statu-
tárního města Frýdek-Místek, 
které přispělo na organizaci zá-
vodu částkou sto tisíc korun, 
opět připravil na první listopa-
dovou sobotu masovou běžec-
kou akci. 24. ročníku silniční-
ho běžeckého závodu Hornic-
ká desítka se zúčastnilo úcty-
hodných 1433 závodníků.

„Přes nepřízeň počasí, chlad 
a občasný déšť se u Národního 
domu v sobotu ráno sešly stovky 
příznivců běhu. Soutěže zaháji-
ly závody mládeže, kde v jede-
nácti věkových kategoriích star-
tovalo 577 účastníků od 1 roku 
do 17 let. V Běhu pro zdraví si 
trať 1000 metrů vyzkoušelo re-
kordních 399 zájemců. V 15.15 
se pak dal do pohybu dav 457 
účastníků hlavního závodu na 
10 kilometrů a Kondičního běhu 
na 3333 metrů,“ přiblížili masu 
závodníků organizátoři.

V mládežnických kategoriích 
se neztratili ani členové z po-
řádajícího atletického oddílu TJ 
Slezan Frýdek-Místek. Vybojo-
vali 5 prvních, 4 druhá a 9 tře-

1433 závodníků na Hornické desítce1433 závodníků na Hornické desítce
tích míst. Ve svých kategoriích 
zvítězili Michal Kvasňák (2000), 
Dominik Janeček (1998), Vla-
dimír Šmiřák (1996), Jakub Ze-
maník (1995) a Helena Benčo-
vá (1998). Druhá místa vybojo-
vali Pavel Szymala (1995), Petr 
Lukeš (dorost), Kristýna Škan-
derová (1999) a Eva Pištěková 
(1998). Na bronzový stupínek 
se postavili Lukáš Holub (2001), 
Miroslav Benčo (1996), Martin 
Rodný (1995), Eliška Kopcová 
(2001), Karolína Hustá (1999), 
Kateřina Krtková (1998), Kate-
řina Frantová (1997), Blanka 
Hünerová (1996) a Petra Čaga-
nová (dorost). Všem blahopřeje-
me a děkujeme za výbornou re-
prezentaci našeho města. 

V hlavním závodě 24. ročníku 
Hornické desítky na 10 kilometrů 
se mezi 350 běžci z Polska, Slo-
venska, Ukrajiny a celé České 
republiky, poprvé radoval z vítěz-
ství český běžec. „Milan Kocou-
rek z ARC Brno se nezalekl pře-
vahy zahraničních hvězd, při ná-
běhu do posledního kola se od-
poutal a jako jediný se časem 
29:56 minuty dostal pod třicetimi-

nutovou hranici. Za ním se srov-
nala trojice ukrajinských repre-
zentantů. Na skvělé páté místo 
se postupně propracoval domácí 

HLAVNÍ ZÁVOD: Napětí běžců těsně před startem.      Foto: Petr Pavelka

Peter Mikulenka. Vítězství mezi 
ženami putuje do Polska záslu-
hou Agnieszky Gortel, která zví-
tězila v čase 34:07 minut, před 

Martinou Bařinovou z Přerova a 
svou krajankou Martou Pachota,“ 
přiblížil výsledky hlavního závodu 
Josef Nejezchleba.

Řídicí komise ČMFS pro 
Moravu na doporučení spor-
tovně technické komise od-
ložila 16. kolo MSFL a MSD z 
plánovaného termínu 14.-15. 
listopadu na termín 13.-14. 
března 2010 z důvodu nepří-
znivé prognózy vývoje poča-
sí pro následující dny. Proto v 
Olomouci odehráli fotbalisté 
poslední podzimní střetnutí.

Druhou listopadovou nedě-
li se utkali naši muži s B-muž-
stvem olomoucké Sigmy a zají-
mavé utkání bylo bohaté na góly. 
V olomouckém dresu se pak na 
hřišti objevilo spoustu hráčů A 
mužstva Sigmy – brankář Blaha, 
obránci Machalický, Murin a Nuc, 
záložníci Bajer, Navrátil a Štěpán 
a útočníci Caihame s Petrem. 
Domácí už zhruba po čtvrthodi-
ně hry předvedli pohlednou akci, 
když poslali krásnou kolmou při-
hrávku do uličky a nabíhajícího 
útočníka nedovoleně zastavil Hr-
dlička. Rozhodčí bez váhání vy-
táhl červenou kartu a náš obrán-
ce tak šel předčasně pod sprchy. 
Ani v deseti hráčích se však „val-
cíři“ nevzdali a ve 23. minutě šli 
dokonce do vedení! Až do 38. mi-
nuty naši vedení úspěšně drželi, 
jenže pak přišla standardní situa-
ce, jejíž exekuce se ujal Bajer a 
ten krásnou střelou vymetl šibe-
nici Lužného branky – 1:1. 

Do druhé půle naskočila „Li-

I v deseti mohli bodovat
SIGMA OLOMOUC B – FOTBAL F-M 3:2 (1:1)

pina“ nabuzená a v prvních mi-
nutách domácí tým zatlačila. Už 
ve 47. minutě vyrazil Blaha míč 
před sebe, kde stál Cabák a jeho 
střelu nešťastně tečoval do vlast-
ní sítě Murin. K velké radosti 
jsme se tak ujali vedení 2:1. Ztrá-
ta jednoho hráče byla však v dal-
ším průběhu znát a Olomouc vý-
sledek otočila. „Bylo to pro nás 
smolné utkání. Hráčům nelze po 

herní stránce nic vytknout, pro-
tože i bez vyloučeného Hrdličky 
jsme dokázali jít dvakrát do vede-
ní a v průběhu zápasu se svědo-
mitě soustředili na obranu v blo-
ku. Bohužel se nám opět nepo-
dařilo ubránit standardní situace, 
po kterých jsme dostali všech-
ny dnešní góly,“ vyjádřil se k ne-
šťastnému zápasu asistent tre-
néra Jiří Jurčík.

DOMÁCÍ NEÚSPĚCH: Fotbalisté naposledy před domácím pub-
likem zklamali, když prohráli 0:2 se Slavií Kroměříž. Doma už se 
letos nepředstaví.                                             Foto: Petr Pavelka

3. listopadu vstoupil do 
nové funkce marketingové-
ho manažera Martin Toše-
novský, majitel reklamní a 
marketingové agentury Le-
emon Concept, s.r.o., kte-

rý svými zkušenostmi, krea-
tivitou, profesionalitou a zá-
jmem o místní fotbalový klub 
bude vytvářet nový profesio-
nální image z hlediska mar-
ketingového chodu klubu. A 

začal už odpověďmi na ně-
které otázky.

Jakou máte představu o 
vytvoření marketingové stra-
tegie klubu?

(Pokračování na straně 7)

Fotbal Frýdek-Místek posílil v zákulisí,
má nového marketingového manažera
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(Pokračování ze strany 6)
„Fotbal je samozřejmě také 

srdeční záležitostí, což byl jeden 
z hlavních důvodů, proč jsem 
se rozhodl po oslovení členy 
výboru fotbalu Frýdek-Místek, 
že budu nápomocen fotbalu ve 
Frýdku. Vzhledem k situaci, jaká 
v klubu panuje, jsme si vědomi, 
že bez dalšího marketingového 
vývoje bychom se nepohnuli z 
místa. A pro úspěchy našich fot-
balistů a vizi, kterou frýdecký fot-
bal má, je zapotřebí dát věcem 
jistou čistou linii, od které by se 
odvíjely veškeré aktivity klubu.“

Na čem chcete v nové 
funkci stavět?

Fotbal Frýdek-Místek posílil v zákulisí,
má nového marketingového manažera

„Již teď má frýdecký fotbal 
největší návštěvnost v Morav-
skoslezské fotbalové lize na Mo-
ravě, má širokou mládežnickou 
základnu, ze které lze čerpat a 
vycházet, také kvalitního zku-
šeného trenéra pana Macha-
lu, musím zmínit i skalní fanouš-
ky našeho klubu, kteří jsou svým 
nadšením a vytrvalostí známí, 
takže nevidím důvod, proč by 
klub nemohl dostát svým před-
pokladům a postoupit minimálně 
do druhé ligy. Otevření umělého 
hřiště III. generace je dobrou vý-
chozí pozicí pro přesvědčení ve-
řejnosti, že frýdecký fotbal žije a 
myslí to vážně.“

„Co je vaším nejbližším cí-
lem, co hodláte ve frýdecko-
-místeckém fotbalu změnit?

„Chceme na stadióny přivést 
kvalitní sponzory, kteří by měli 
zájem podílet se na dalším vývo-
ji klubu, a na oplátku jim chce-
me nabídnout spojení se stabil-
ním fotbalovým klubem, který se 
dívá dopředu a míří nahoru. Naší 
hlavní motivací je také přilákat 
na fotbal co největší počet pravi-
delných návštěvníků, a to i z řad 
ženské populace, a udělat fotba-
lové zážitky na Stovkách atrak-
tivnější. Víme, že nás čeká plno 
práce a těšíme se na ni.“ Beskydskou ligu v požár-

ním sportu letos ovládli dob-
rovolní hasiči ze Skalice. Liga 
probíhala od května do září, 
měla celkem třináct soutěží, 
účastnilo se jí patnáct týmů 
mužů a osm žen.

V mužské kategorii byla nej-
lepší Skalice, za ní se umís-
til tým ze Pstruží a třetí skon-
čilo Bystré. V ženské kategorii 
se na prvním místě umístil tým 

Dobrovolní hasiči ze 
Skalice jsou nejlepší

z Nové Vsi, druhá příčka patřila 
Bašce a třetí Fryčovicím.

Hasiči ze Skalice nyní bo-
jují o hlasy v dárcovském pro-
gramu Prazdroj lidem společ-
nosti Plzeňský Prazdroj, v je-
hož rámci se ucházejí o peníze 
na rekonstrukci hasičské zbroj-
nice a úpravu terénu u zbrojni-
ce pro výcvik.

Více o tomto programu
na www.prazdrojlidem.cz.

V sobotu 31. října se na 1. 
ZŠ ve Frýdku-Místku konalo 2. 
kolo Oblastní soutěže severní 
Moravy v Taekwondo ITF. Frý-
decko-místečtí taekwondis-
té pod vedením Martiny Řezá-
čové získali se 23 závodníky 
14 zlatých, 12 stříbrných a 12 
bronzových medailí. 

Do jejich řad také putovaly titu-
ly Mistrů oblasti v kategoriích žá-

Škola Taekwondo ITF F-M vítězí
kyně (Barbora Kološová), junior-
ky (Jana Koloničná), junioři (Filip 
Gavlas) a senioři (Martin Kosík). 
Díky těmto výsledkům závodní-
ci Školy Taekwondo ITF Frýdek-
-Místek předčili soupeře z Opa-
vy, Ostravy, Karviné a pořádající 
frýdecko-místecké školy Joomuk, 
umístili se v pořadí škol na prvním 
místě a potvrdili tak stoupající for-
mu před nadcházejícím Mistrov-

stvím ČR v Nymburce.
Přehled medailí:

zlato – Barbora Kološová (se-
stavy, boj), Štěpán Doležel (sesta-
vy), Sára Barabášová (sestavy), 
Jana Koloničná (sestavy, boj), Filip 
Gavlas (sestavy, boj), Kosík Mar-
tin (sestavy, boj), Eliška Hradílková 
(boj), Matěj Svoboda (boj), Jan Ka-
děra (boj), Lumír Kunz (boj)

stříbro – Vendula Bluchová 
(sestavy, boj), Anna Nevludo-
vá (sestavy, boj), Dalibor Pant-
lík (sestavy, boj), Adéla Morav-
cová (sestavy, boj), Marek Moj-
žíšek (sestavy), Štěpán Dole-
žel (boj), Sára Barabášová (boj), 
Martin Ermis (boj)

bronz – Eliška Hradílková 
(sestavy), Monika Burdová (se-
stavy, boj), Matěj Svoboda (se-
stavy), Lumír Kunz (sestavy), 
Kamil Valchař (sestavy), Zdeněk 
Weselowski (sestavy, boj), Ma-
rek Picka (sestavy), Filip Mrozek 
(sestavy), Jan Hruda (boj), Ma-
rek Mojžíšek (boj)Vlevo Martin Kosík, nejlepší senior oblastní soutěže.

V neděli 11. října odjely ju-
distky oddílu TJ Důl Staříč 
působící ve Frýdku-Místku 
poměřit své síly do Olomou-
ce, kde se konalo Mistrov-
ství České republiky družstev 
starších žákyň a dorostenek. 
Daniela Cmiralová s Nikol Mi-
kolášovou úspěšně hostovaly 
za tým starších žákyň – Judo 
klub Femax Hranice a pomoh-
ly tak svými vítězstvími získat 
pro družstvo titul vicemistrů.

I přesto, že budou dívky do-

Judistky zabojovaly na MČR družstev
rostenkami až příští rok, už letos 
si vyzkoušely, jaké to je s nimi 
bojovat. Tuto příležitost měly 
díky hostování v týmu Blan-
sko. Obě opět i v této katego-
rii přispěly k umístění na krás-
né 3. pozici a domů si odvezly 
nejen medaile, ale také mnoho 
cenných zkušeností. Trenér Lu-
bomír Černý ohodnotil výkony 
svých svěřenek velmi vysoce a 
doufá, že se takhle poperou i na 
Mistrovství České republiky jed-
notlivců, které mají před sebou.

K utkání 14. kola II. ligy sku-
piny Východ zavítalo do Frýd-
ku-Místku vedoucí mužstvo 
soutěže z Orlové. Domácí ho-
kejisté si byli vědomi toho, že 
je čeká velice těžký soupeř, 
ale pro bodový zisk byli při-
pravení udělat maximum.

Od začátku utkání se hrál 
opatrný hokej. Obě mužstva če-
kala na to, co předvede soupeř, 
a první třetina skončila bez bra-
nek. Ve druhé třetině viděli divá-
ci pěkný hokej, který přinesl i po 
jedné brance na každé straně. 
Závěrečných dvacet minut hry 
slibovalo velký boj o vstřelení 
vedoucí branky. Orlovští se sna-
žili o vstřelení druhého gólu, ale 
Lukáš Šrámek byl jednoznačně 

Hokejové derby s Orlovou musely
rozhodnout až samostatné nájezdy

proti. Jeho zákroky byly v někte-
rých okamžicích až neuvěřitel-
né. Zápas tak došel až do pro-
dloužení a na řadu přišly i sa-
mostatné nájezdy, které rozhodl 
až ve třetí sérii hostující kapitán 
Martin Potočný, který urval dru-
hý bod pro Orlovou.

Hokejisté Frýdku-Místku za-
hráli proti vedoucí Orlové bojov-
né utkání, ve kterém určitě po-
těšili domácí fanoušky. „Odehrá-
li jsme velice kvalitní utkání, kte-
ré přineslo řadu šancí na obou 
stranách. Hráči dokázali, že se 
dá hrát vyrovnaný a kvalitní ho-
kej i s lídrem tabulky. Výsledkem 
jejich snahy je bod, který je pro 
nás velice cenný,“ hodnotil tre-
nér Michal Piskoř.

HC F-M – HC Orlová 1:2 (0:0,1:1,0:0) po s.n.

Frýdecko-místečtí házen-
káři nenavázali na domácí vý-
hru proti Dvoru Králové, když 
v Třeboni dokázali zvítězit bo-
hužel jen v prvním poločase. 
A to jim potřebné body k po-

TJ Jiskra Lázně Třeboň - SKP F-M 27:26 (9:12)
stupu tabulkou výš nezajistí.

„Do Třeboně jsme přijeli s 
tím, že potřebujeme dovézt 
body od soupeřů, a podle toho 
také vypadal první poločas. V 
prvním poločase naši hráči byli 

jednoznačně lepším týmem na 
palubovce než Třeboň. Jen 
díky vlastním chybám a nepro-
měněním tří trháků jsme polo-
čas vyhráli jen 12:9. Nutno ješ-
tě dodat, že Petr Štolcar v prv-
ním poločase měl úspěšnost 
neuvěřitelných 72 procent,“ re-
feroval o první půli Petr Ma-
zur, vedoucí družstva mužů. I 
vstup do druhého poločasu byl 
vydařený a v 35. minutě hos-
té vedli už o pět branek 14:9. 
Deset minut před koncem ale 
přišla obvyklá krize, které se 
tým neumí vyhnout. „Hráči do-
stali strach, že by snad moh-
li vyhrát, a začali kupit chyby v 
obraně a především v útoku se 
nenašel hráč, který by vzal na 
sebe odpovědnost,“ komento-
val to Mazur.

Domácí otočili, a i když přišly 
VZÁCNÉ VÍTĚZSTVÍ: SKP Frýdek-Místek – Dvůr Králové 33:28 
(19:15).   Foto: Petr Pavelka

šance na konečný remízový vý-
sledek, Frýdek-Místek v závě-
ru pohrdl i sedmičkou. Další zá-

pas jej čekal v Přerově, doma se 
představí v neděli 22. listopadu 
od 17 hodin proti Karviné.
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PŘÍRODA KOLEM NÁS: V pondělí 9. listopadu byla otevřena vý-
stava výtvarných prací žáků SŠ, ZŠ a MŠ logopedické, ulice Pio-
nýrů 767 ve Frýdku-Místku. Jde o další z výstav, která je zpřístup-
něna veřejnosti ve vegetariánské restauraci ETNO v domě Pod 
Svícnem u Zámeckého náměstí. Nechte se pozvat do příjemného 
světa „Přírody kolem nás“ tak, jak ji vidí žáci a studenti s různým 
druhem zdravotního postižení.                           Foto: Petr Pavelka

Populární funky kapela 
J.A.R. pokračuje v narozeni-
novém turné po České repub-
lice. 20. narozeniny oslaví se 
svými fanoušky v pátek 27. 
listopadu ve frýdecko-místec-
kém Stounu. 

J.A.R. v posledních letech ne-
fungují jako klasická akční sestava, 
ale spíše jako příležitostné setkání 
předních českých jazzmanů a hu-
debních producentů. Protagonis-
té kapely Roman Holý, Dan Bárta, 
Michael Viktořík a Ota Klempíř se 
věnují hlavně vlastním aktivitám. 

Každý rok se ale pánové se-
jdou k několika koncertům – ty le-
tošní jsou pořádány u příležitosti 
20. výročí vzniku skupiny. J.A.R. 
udělají radost svým fanouškům 
koncertním průřezem své dvace-
tileté kariéry. Za tu dobu skupina 
vydala sedm řadových alb, po-
slední deska z roku 2006 dostala 
název „Armáda špásu“. Svým sty-
lem se deska vrátila k rockověj-
ším kořenům kapely. 23. listopadu 
ovšem kapele jako narozeninový 
dárek vychází vzpomínkové DVD 
a CD pod názvem „1989-2009“. 

J.A.R. – česká funky legenda ve Stounu

Název mluví za vše – deska bude 
mapovat historii J.A.R.

„Koncerty J.A.R. bere většina 
fandů jako jednu velkou party,“ 
podotýká k blížícímu se koncer-
tu dramaturg Stounu Kamil Ru-
dolf a dodává: „Myslím, že ti, kte-
ří zůstanou doma, přijdou o hod-
ně silný zážitek a večer plný str-
hující funky music.“

Vstupenky v ceně 250 Kč 
jsou k dostání v předprodeji v 
Beskydském informačním cen-
tru na Zámeckém náměstí ve 
Frýdku a na Náměstí Svobody v 

Místku. Dále se vstupenky pro-
dávají ve Stounu ve dnech, kte-
ré jsou uvedeny v programu, a to 
od 18 hodin.

V netradičním prostoru – na 
balkoně kostela sv. Jana Křti-
tele ve Frýdku – vystoupí v so-
botu 5. prosince v 19 hodin le-
gendární skupina Oboroh. 

Skupina, která letos v lednu 
oslavila již dvacet let nepřetrži-
tého koncertování, má na svém 
kontě pět řadových alb, live al-
bum a DVD a odehrála od svého 
vzniku neuvěřitelných 750 kon-
certů. Kapelník a autor většiny re-
pertoáru Slávek Klecandr začínal 
v 70. letech v undergroundových 
kapelách blízkých Plastic People 
of the Universe a Oboroh založil 
se svým bratrem v roce 1988. 

Velkým inspiračním zdrojem 
pro tvorbu Slávka Klecandra jsou 
biblické žalmy, ale čerpá i z vlast-
ní reflexe světa, ve kterém čas-
to dokáže objevit jeho duchovní 
rozměr. Skupina Oboroh aktuál-
ně hraje ve čtyřčlenném složení a 
stylově je možné mluvit o folkrock-
ově pojatém písničkářství.

Na balkoně vystoupí Oboroh

Oboroh se za 20 let své exis-
tence stal legendou. Dokládá to té-
měř 30 tisíc kopií pěti kritikou vel-
mi dobře přijatých prodaných řa-
dových alb, stovky koncertů nejen 
v tuzemsku, ale i na Slovensku, 
v Polsku, Německu, Holandsku, 
Francii, Švýcarsku a Irsku. Recen-
ze pějí samou chválu: „To, co zde 
Oboroh zhudebnil, je skutečná po-
ezie. Nikoli texty, ale opravdu spíš 
básně, které umně využívají krásy 
a bohatosti českého jazyka, čarov-
né moci metafor a jsou až po okraj 
napěchované hlubokým myšlen-
kovým nábojem.“

Od 12. listopadu je k vidění 
v Galerii U Černého kocoura 
výstava portrétů ostravského 
fotografa Romana Poláška s 
názvem Bezdomovci. 

Můj svět
17. ročník literární soutěže

Městská knihovna vyhlašuje 
další ročník literární soutěže.
Přihlásit se mohou všichni

autoři od 14 let.
I. kategorie: Próza (max. 3 str. 

A4), podkategorie: 14 – 18,
18 – 30, 30 a více let

II. kategorie: Poezie (3 básně), 
podkategorie: 14 – 18,
18 – 30, 30 a více let

Práce budou hodnoceny odbor-
nou porotou, vyhlášení výsledků 
proběhne na slavnostním veče-

ru začátkem roku 2010.
Prosíme, pište na počítači, psa-
cím stroji, případně ručně hůlko-
vým písmem, vždy v 5 kopiích.
Nezapomeňte uvést své jmé-

no, věk a bydliště! Své příspěv-
ky doručte osobně nebo poš-

tou do 12. 12. 2009 na adresu:
Městská knihovna, Jiráskova 
506, 738 01 Frýdek-Místek

Motto si můžeme přečíst 
pod „hlavičkou“ Nadace OKD. 
Snad proto ji oslovil projekt 
Dětského folklorního souboru 
Ondrášek z Frýdku-Místku na-
zvaný Letní škola folklorních 
tradic. Ty hloubku bezesporu 
mají. Věří tomu padesát dětí 
spolu se svými rodiči.

Všichni společně pracovali na 
realizaci letního projektu ve Vel-
kých Karlovicích letos v červen-
ci. Ten byl nejen školou lidového 
tance a písní, nýbrž i života. Jinak 
to ani ve skupině lidí od 3 do 55 
let nelze. Výměna životních zku-
šeností, postojů a radostí každé-
ho věku přispěla k návratu do mi-
nulosti a historie lidového umění, 
které bylo všem stejně blízko. Tak 
za podpory financí z pramene Na-
dace OKD a z nadšení příznivců 
souboru Ondrášek se z myšlenky 
zrodil jeden čin a snad tak přispěl 
k obohacení nejednoho lidského 
snažení.  Lenka Dujková

Život má mít 
hloubku

V sobotu 7. listopadu byla 
v salonku Pavlač v Galerii 
Pod Svícnem vernisáží zahá-
jena výstava monotypů a ma-
leb Zory Jarcovjákové, která 
potrvá do 12. prosince. Pak 
už bude galerie patřit tradiční 
kolektivní výstavě Salon.

Zora Jarcovjáková (1957) vy-
studovala na SUPŠ Uherské Hra-
diště obor Užitá malba v architek-
tuře a propagaci, působila také 
jako animátorka kresleného filmu 
pro Filmové ateliéry Zlín, nakoukla 
i do světa módy, když se zabývala 
organizací a navrhováním mode-
lů pro módní přehlídky a stala se 
rovněž spoluzakladatelkou mód-
ního butiku Gabra ve Zlíně.

V Galerii Pod Svícnem se ale 
také již připravuje sedmá kolek-
tivní výstava Salon (Slast, Bar-

Galerie připravuje další Salon

va, Portrét, Anděl, Fáma a Kli-
šé), tentokrát s tématem Chvě-
ní. Zájemci o účast, kterých bývá 
pravidelně několik desítek, mo-
hou kontaktovat kurátorku ga-
lerie Dagmar Čaplyginovou na 
info@dagmarin.cz. Díla je tře-

ba dopravit do Antikvariátu Pod 
Svícnem nejpozději do pátku 11. 
prosince. Grafické listy, fotogra-
fie a digitální tisky budou přijímá-
ny pouze v adjustované podobě. 
Vernisáž akce proběhne v sobo-
tu 12. prosince od 18 hodin.

ZORA JARCOVJÁKOVÁ: V Galerii Pod Svícnem. Foto: Petr Pavelka

Oddělení pro děti a mládež 
Městské knihovny ve Frýdku-
-Místku na ulici Jiráskova po-
řádá již druhým rokem cyk-
lus výtvarných dílen. Dílny 

Výtvarné aktivity v knihovně
navštěvují děti z řad čtenářů, 
ale i nečtenářů, a je to jedna z 
doplňkových aktivit, které pro 
děti knihovna připravuje. 

(Pokračování na straně 11)
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Další splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
9Plnění programového prohlášení

V oblasti sportu chceme pokračovat v modernizaci sportovních zařízení městaV oblasti sportu chceme pokračovat v modernizaci sportovních zařízení města
V oblasti územního rozvoje chceme získat další dotace z evropských fondůV oblasti územního rozvoje chceme získat další dotace z evropských fondů

Město Frýdek-Místek vzalo 
pod svá křídla fotbalový are-
ál na Stovkách a velice záhy 
je vidět, že se za podpory rad-
nice může zdejší fotbal roz-
letět do vyšších fotbalových 
pater. Prvním výraznějším in-
vestičním počinem byla reali-
zace nového hřiště s umělým 
povrchem, které již bylo slav-
nostně otevřeno, jak připomí-
ná dnešní fotoreportáž.

„Hřiště s umělým povrchem 
bylo prioritou, v plánu máme také 
rekonstrukce šaten, dnes už ne-
vyhovujících sociálních zařízení 
a zřízení regeneračního prostředí 
pro mladé fotbalisty, některé zá-
sahy na tribuně a další vylepšení,“ 
potvrdil, že fotbal bude mít i dal-
ší důvody k radosti, náměstek pri-
mátora Petr Cvik. Jeho kolega ná-

městek primátora Michal Pobuc-
ký připomíná, že zmíněné rekon-
strukce jsou zahrnuty v Integro-
vaném plánu rozvoje města, kde 
jsou na areál ve Stovkách vyčle-
něny finanční prostředky v celko-
vé výši šedesát pět milionů korun.

Naplňování Integrovaného 
plánu rozvoje města je význam-
ným způsobem podporováno fi-
nančními prostředky z Evropské 
unie. Radnice tak současně na-
plňuje deklarovanou snahu zís-
kávat z evropských fondů maxi-
mum finančních prostředků. 

Program slavnostního otevře-
ní hřiště byl zahájen zápasem 
Moravskoslezské žákovské ligy 
starších a mladších žáků mezi 
Fotbalem Frýdek-Místek a Vít-
kovicemi, zahrály si přípravky i 
gymnazisté a na závěr týmy po-

LIGOVÝ KŘEST: Jako první si hřiště, vybudované převážně z financí získaných z Evropské unie, vyzkou-
šeli žáci.     Foto: Petr Pavelka

RADNICE VERSUS KLUB: „Versus“ je pouze symbolické. I z exhibičního zápasu bylo patrné, že se obě 
strany naladily na společnou notu. Radniční tým vedl náměstek primátora Petr Cvik a klubový Miroslav Ja-
noviak.     Foto: Petr Pavelka

skládané z řad fotbalového klu-
bu a radnice. Připomeňme si ve 
fotografiích den, který si budou 
připomínat generace fotbalistů i 
fanoušků.  (pp)
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Mrózek Kardiologie s.r.o.
se od 30. 11. 2009 stěhuje na novou adresu: Na Poříčí 1190,

Frýdek-Místek (mezi novým autobusovým nádražím ve Frýdku a 
hotelem Centrum)

Statutární město Frýdek-
Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedeného osobního automo-

Nabídkové licitační řízení
bilu, poškozeného při doprav-
ní nehodě, formou nabídkové-
ho licitačního řízení:

- osobní automobil ŠKODA 
Octavia, rok výroby 2008. Nej-
nižší nabídnutá cena může být 
56.000 Kč.

Prodej formou nabídkové-
ho licitačního řízení se usku-
teční dne 25. 11. 2009 ve 
13,00 hod. v zasedací síni 
v budově Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, Radniční 
č. 10, Frýdek-Místek. Účast-
ník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho koná-
ním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem 
o zaplacení jistiny. Jistina 
je stanovena ve výši 5.000 
Kč. Jistinu je nutno uhradit 
na účet SMFM vedený u Ko-
merční banky, a.s., pobočka 
Frýdek-Místek, a to na čís-
lo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36393113, nejpozději v 
den nabídkového licitační-
ho řízení (nutno uhradit ho-
tově vkladem na účet, nikoliv 
převodem mezi účty). Dopla-
tek kupní ceny musí být za-
placen před podpisem kup-
ní smlouvy. Bližší informace 
na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 
177, 558 609 171.

Ing. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM
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(Pokračování ze strany 8)
O tom, že je o ně velký zá-

jem, svědčí i to, že panáč-
ky z drátků a bavlnek si přišlo 
v pondělí 2. listopadu vyrobit 
více než 40 dětí. Dílny nejsou 
omezeny věkem ani schop-
nostmi, jen chutí si něco vyro-
bit a strávit příjemně čas, pro-
hlédnout nebo přečíst si knihu 
nebo si ji půjčit domů. Více in-
formací o této, ale i jiných akti-
vitách knihovny můžete najít na 

Výtvarné aktivity v knihovně
webových stránkách knihovny 
www.mkmistek.cz.

Irena Liberdová

Městská knihovna ve Frýdku-Místku 
vyhlašuje české kolo

XI. ročníku
mezinárodní literárně-výtvarné soutěže v cyklu

„Tvoříme vlastní vydavatelství“
Organizátoři soutěže: Organizátorem XI. ročníku mezinárodní
soutěže je Žilinská knižnica (Slovensko) za spolupráce Městské 

knihovny ve Frýdku-Místku (Česká republika) a Książnica
Beskidzka v Bielsku-Białej. (Polsko)
 Letošní ročník je věnován tématu:

„Můj největší poklad“
poezie, próza

Forma:
Ilustrovaná kniha o rozsahu 10, maximálně 30 stran – ilustrace 
by měly být vlastnoruční (je zakázáno skenování fotografií, uži-
tí klipartů apod.) a je možno zvolit jakoukoli výtvarnou techniku. 
Povoleno je přepsání textů i vytvoření ilustrací na počítači. Knihy 
vázané knihařem nebudou do soutěže zařazeny. Stejně tak bu-

dou diskvalifikovány všechny plagiáty, celkové i částečné.
Práce budou hodnoceny v těchto kategoriích:

I. kategorie – děti do 10 let
II. kategorie – děti a mládež od 11 do 16 let

III. kategorie – děti a mládež speciálních ZŠ a zdravotně
znevýhodněných do 20 let

IV. kategorie – cena za nejlepší výtvarné zpracování knihy
(ilustrace, provedení, vazba)

Soutěžní úkol je možno uskutečňovat individuálně nebo
maximálně ve dvoučlenných kolektivech.

Ke každé soutěžní práci musí být připojena přihláška obsahující:
- název práce

- jméno autora (autorů)
- adresa autora (autorů)

- věk autora (autorů)
- název a adresa školy

- razítko školy, tel. a e-mail školy
Práce odevzdejte nejpozději do 15. 3. 2010 do Městské knihovny 
(Jiráskova 506 nebo pobočka Místek nebo pobočka na 11. ZŠ).

Kontakty:
Bc. Irena Liberdová, Petra Plachá

tel. 558 630 218
e-mail: liberdova@mkfrydek.cz, placha@mkfrydek.cz

15 nejlepších prací postoupí do mezinárodního kola,
které se uskuteční v květnu 2010 v Žilině.

Kaplička v Hájku získala známku
(Pokračování ze strany 3)

Vodní pramen v Hájku 
jako jeden z mála prame-
nů v okrese splňuje dlou-
hodobě přísné hygienické 
normy a turistickou znám-
ku si po zhruba čtyřmili-
onové investici v posled-
ních letech zaslouží. Tu-
ristické známky jsou ku-
laté dřevěné vypalova-
né plakety, které jsou su-
venýrem a zároveň „po-
tvrzením“ o dosažení tu-
risticky atraktivního mís-
ta. Jde o hřebeny hor, 

Radnice hledá, jak šetřit finance
(Pokračování ze strany 3)

„Dnešním seminářem jsme 
získali námět k přemýšlení, ne-
cháme si vše projít hlavou a za-
ujmeme k nabídce v nejbliž-
ší době stanovisko. Přítom-
nost zástupců jednotlivých na-

šich příspěvkových organiza-
cí byla důležitá, nechtěli jsme je 
stavět před hotovou věc a mohli 
se prakticky dotazovat ze svých 
specifických pohledů a po-
třeb,“ uzavřela primátorka Eva 
Richtrová.  (pp)

Představujeme stavební fir-
mu, která umí efektivně zrekon-
struovat váš dům. Na otázky od-
povídal zástupce firmy Ing. Mar-
tin Hučka.

Co všechno vašim klien-
tům umíte zajistit?

„MTM Stavby je stavební fir-
ma zaměřující se především na 
revitalizace bytových domů, pře-
devším výměnu oken, zateplení 
fasád a střech, revitalizaci bal-
kónů a rekonstrukci výtahů. Ve 
Frýdku-Místku a okolí máme roz-
sáhlé reference. Zabýváme se 
také inženýringem a možnost-
mi získat od státu různé dotace.“

V současné době je v kurzu 
Zelená úsporám, že?

„Ano, přesně tak. Letos od 
června poskytujeme poradenství 
k programu na snižování ener-
getické  náročnosti budovy. Ma-
jitelům panelových nebo byto-
vých domů radíme, jak dotaci 
získat a využít.“

Jaké jsou hlavní výhody 
programu Zelená úsporám?

„Dům může získat zpět až pa-
desát procent z investice okamži-
tě po dokončení stavby! Jsme 
schopni provést klienta celým pro-
cesem realizace projektu, od vy-

3 900 000 Kč ze Zelené úspory pro 
první panelový dům ve Frýdku-Místku

pracování nezbytných dokumen-
tů až po realizaci rekonstrukce.“

Využil už někdo této mož-
nosti?

„Ano. Jako první jsme úspěš-
ně podali žádost na projekt Ze-
lená úsporám pro jeden třinácti-
patrový  panelový dům. Vyměni-
li jsme okna, zateplili fasádu, re-
konstruovali dva výtahy. Celko-
vé náklady

byly přibližně jedenáct milio-
nů korun. Investor obdrží dotaci 
téměř čtyři miliony korun. Pokud 
nepočítáme výtah, protože ten 
lze dotovat z programu Nový Pa-
nel, je obdržená dotace ve výši 
44% hodnoty investice!“

Opravdu? A mohli by tako-
vou podporu využít i ostatní?

„Určitě. Důležité je, aby vědě-
li, že tady taková možnost je a 
kdo jim je schopen s projektem a 
realizací pomoci.“

Co všechno předchází ta-
kové rekonstrukci?

„Před podáním žádosti naše 
firma zajistí zpracování projek-
tové dokumentace a odborných 
posudků. Vyřídíme dotaci Zele-
ná úsporám a realizujeme stav-
bu. Po dokončení rekonstrukce 
klient obdrží do měsíce peníze 

z dotace.“
Jak probíhá typicky finan-

cování rekonstrukce?
„Klientovi připravíme a zajistí-

me financování stavby získáním 
úvěru u banky. Získaná dotace 
se pak použije jako mimořádná 
splátka úvěru. Banka většinou 
nabídne na výběr dvě varianty 
splácení úvěru. Buď zkrátí dobu 
splácení při současné výši splát-
ky, nebo sníží splátku při původ-
ní době splácení.“

Takže to je opravdu výhod-
né…

„Ano. Kdysi vycházela ná-
vratnost investice na úspoře tep-
la na 20 let. Nyní s dotací Zelená 
úsporám návratnost klesá pod 
10 let. Před pár lety se o tako-
vé návratnosti mohlo lidem je-
nom zdát.“

Je akce Zelená úsporám 
nějak časově omezená?

„Program má trvat do roku 
2012, ale vzhledem k velkému 
zájmu počítáme s tím, že se pro-
gram během příštího roku vyčer-
pá. Navíc, pokud klienti požádají 
o dotaci do 31. března 2010, lze 
získat i další příspěvek navíc. Dal-
ší informace jim rádi sdělíme na 
naší infolince 558 111 000.  (PR)

toky splavných řek, hra-
dy, zámky, přírodní i tech-
nické památky, historická 
města, zpřístupněné jes-
kyně, zoologické zahra-
dy a mnoho dalších zají-
mavých míst, k nimž se 
čerstvě přidal i jeden zají-
mavý kout z Frýdku-Míst-
ku. „Moc nás těší, že se 
toto místo tímto způsobem 
znovu posunulo dál. Je to 
i ocenění práce všech lidí, 
kteří tady přiložili ruku k 
dílu,“ říká primátorka Eva 
Richtrová.                  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 29,50 m2 (II.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Betony a sutě

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozaříze-
ní, pouze kompletní – neroze-
brané: lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné trouby, 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

fritovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, rá-
dia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U KRYTÉHO BAZÉNU

18. 11. - 19. 11.,
PARKOVIŠTĚ U KAUFLANDU 

24. 11. - 26. 11.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Pro ty, kteří ještě stále využí-
vají pouze služeb notářů k ověřo-
vání listin a podpisů, Czech PO-
INT ve Frýdku umístěný v přízemí 
hlavní budovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku na ul. Radnič-
ní nabízí tuto službu v době od:

PO, ST: 730 – 1730 h, ÚT, PÁ: 730 

– 1330 h  ČT: 730 – 1500 h.

Pro ty, kteří chtějí předejít če-
kání, nabízí Czech POINT ve 

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2010 je možné vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-
Místku, odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, nebo ze 
stojanu u informací v přízemí bu-
dovy Magistrátu města Frýdku-
Místku na ul. Radniční 1148. Tis-
kopis je možné získat i na webo-
vých stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Kulturní fond je určen k pod-
poře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých obča-
nů, kteří zajišťují kulturní aktivity 

Neinvestiční dotace z Kulturního
fondu statutárního města
Frýdku-Místku na rok 2010

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek z 
Fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, že nové tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednot-
livých akcí v roce 2010 je možné 
vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, nebo 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýdku-
Místku na ul. Radniční 1148. Tis-
kopis je možné získat i na webo-
vých stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Fond výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit je určen k podpoře 
volnočasových, zájmových a vý-
chovně vzdělávacích aktivit před-
nostně pro děti a mládež města 

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových
aktivit statutárního města Frýdku-Místku na rok 2010

Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet 
na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční činnost 
a jednotlivé akce s požadovanými 
přílohami je nutno zaslat na odbor 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy nebo podat na podatelně 
do 31. prosince 2009. Na žádosti 

o dotaci na celoroční činnost ode-
slané po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno podávat 
i v průběhu roku 2010.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat platný Statut fondu vý-
chovy, vzdělávání a zájmových ak-
tivit, který je rovněž k dispozici na 
webových stránkách města.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu objekt čp. 456, tř. T. G. Masaryka

k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek včetně části přilehlého po-
zemku (v současné době je zde v provozu Soukromá střed-
ní odborná škola FM s.r.o.) Jedná se o objekt, který je zapsán 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Výměra 
nebytových prostor v objektu je celkem 2.133,70 m2. Žádost o 
pronájem musí obsahovat:

- stručný podnikatelský záměr
- nabízenou výši nájemného za rok, která bude přiložena k 

žádosti zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem čp. 456“ (doporučená výše nájemného je: I.PP o výmě-
ře 219,80 m2 - 560 Kč/m2/rok, I.NP a II.NP o celkové výměře 
1.291,40 m2 - 1.130 Kč/m2/rok a III.NP o výměře 622,50 m2 - 
900 Kč/m2/rok)

Žádosti zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 
20. 11. 2009, 14 hodin. Případné dotazy na telefonním čísle 558 
609 174, p. Prihodová.

Ověřování listin a podpisů
Frýdku, jenž je součástí hlavní 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, službu objednávko-
vého systému na tel. čísle 777 
921 809, kdy po dohodě mohou 
být obslouženi i mimo uvedené 
úřední hodiny, které byly od mě-
síce října 2009 rozšířeny, neboť 
uvedený frýdecký Czech POINT 
začíná úřadovat již v 7,30 hodin 
a prodlužuje dobu přepážky v 
pondělí a středu do 17.30 h.

pro občany města Frýdku-Míst-
ku. Trvalý pobyt nebo sídlo ža-
datele se musí nacházet na ka-
tastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční čin-
nost, nájmy či provoz zaříze-
ní s požadovanými přílohami je 
nutno zaslat na odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
nebo podat na podatelně Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, nejpozději do 31. 
prosince 2009. O dotace na jed-
notlivé akce je možno požádat 
ve dvou termínech, a to do 31. 
prosince 2009 a do 15. června 
2010. Na žádosti o dotaci ode-
slané po tomto termínu nebude 
brán zřetel.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
kulturního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Jedno ze středisek Frýdec-
ké skládky, které se nachá-
zí na Panských Nových Dvo-
rech, je vedené pod názvem 
betony a sutě.

Jak již název napovídá, zabý-
vá se nakládáním se stavebními 
odpady jako beton, cihla, zemi-
na, směsný stavební a demolič-
ní odpad apod.

Dovezené odpady jsou tady 
podle druhu odděleně soustře-
ďovány na určených plochách, 
kde jsou zbaveny nežádoucích 
příměsí, jako jsou plasty, dřevo, 
sklo a různé příměsi ze stavby.

Po nashromáždění potřebné-
ho množství nastoupí na řadu dr-
cení těchto odpadů a následné 
roztřídění na požadované frakce. 

Po provedení těchto úprav se z 
nepotřebných odpadů stávají opět 
hodnotné betonové, cihlové i as-
faltové recykláty, které mají vše-
stranné použití ve stavebnictví. 

Nejčastěji jsou recykláty pou-
žívány na zpevněné plochy par-
kovišť, chodníků, drenážní zásy-
py a výplně pod základové des-
ky budov.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Sobota 28. listopadu v 19 hodin
TANČÍRNA

Jedna z nejpopulárnějších tanečních 
akcí, kterou pořádá Národní dům. Urče-
no všem tanečníkům, jejich kamarádům 
a všem milovníkům tance. Tančíme stan-
dardní tance, latinsko-americké, disco, 
country a jiné „pecky“.
Vstupné: 80 Kč – kurzisté tanečních pro 
mládež (září-prosinec)
Vstupné: 100 Kč – ostatní hosté
Upozornění: kurzisté, vstupenky je nutno 
si zakoupit v kurzech. Počet míst omezen, 
v den akce již vstupenky nemusí být. 1 
hodinu před akcí – volný prodej. Předpro-
dej v kurzech od 15. 11. a volný prodej 
hodinu před akcí.

Výstavy:
2. 11. – 30. 11. 2009

Zub času – výstava fotografií Daniela Vy-
bírala

Připravujeme:
Čtvrtek 3. prosince v 19 hodin – chrám 

sv. Jana a Pavla
4. koncert KPH a 2. koncert Cyklu pro 

mládež/2010
BONI PUERI

Adventní koncert
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
www.kulturafm.cz

Odbor školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Magistrátu města Frýdku-Místku 
oznamuje všem zájemcům o finanční pří-

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2010

spěvek ze sportovního fondu, že nové tis-
kopisy žádostí o dotace na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednotlivých 

akcí v roce 2010 je možné získat na we-
bových stránkách města (www.frydekmis-
tek.cz/radnice/tiskopisy, pokyny, materiál/
odbor školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy), rovněž je lze vyzvednout ze sto-
janu u informací v přízemí budovy Magis-
trátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, případně na odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy u p. Čechové, 
tel. 558 609 214.

Neinvestiční dotace ze sportovní-
ho fondu jsou určeny výhradně k pod-
poře sportovních organizací – občan-
ských sdružení – pracujících s dět-
mi a mládeží (vč. sborů dobrovolných 
hasičů na požární sport dětí) a zdra-
votně postiženými sportovci. Organi-
zace musí mít sídlo ve Frýdku-Místku 
a působit na území města. Dotace ne-
budou poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům zařa-
zeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o 
dotaci na celoroční činnost a jednotlivé 
akce s požadovanými aktuálními příloha-
mi je nutno zaslat poštou či osobně po-
dat na podatelně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, nejpozději do 
30. prosince 2009. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno podávat i v 
průběhu roku 2010. Na žádosti o do-
tace na celoroční činnost odeslané 
po tomto termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům pro-
studovat si statut sportovního fondu, který 
je rovněž k dispozici na webových strán-
kách města.

Dne 21. 11. bude v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelinkovicích a dne 28. 11. v Lís-
kovci a ve Skalici probíhat sběr nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady od 
občanů zdarma odeberou pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. Se sbě-
rem nebezpečných odpadů bude prováděn i sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory, rádia, počíta-

če, lednice, mražáky, sporáky, pračky, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky 
barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou: Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.   Odbor ŽPaZ

Dne 21. 11. 2009
Lysůvky:
bývalý autobazar (pod most.) 7:30 – 8:00
u pana Šmída 8:10 – 8:40
u hřiště 8:50 – 9:20
Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK
 9:30 – 10:00
Chlebovice:
u pana Martínka 10:10 – 10:40
bývalý OÚ 10:50 – 11:20
u transformátoru 12:00 – 12:30
myslivna 12:40 – 13:10
Zelinkovice:

AUTO HONDA - naproti bytovek
 13:20 – 13:50

Dne 28. 11. 2009
Skalice:
Záhoří – u žampionárny 7:30 – 8:00
u kostela 8:10 – 8:40
u kulturního domu 8:50 – 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 11:20 – 11:50
Lískovec:
u hřiště 12:20 – 12:50
u has. zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek  13:40 – 14:10

o celkové výměře 123,26 m2 nachá-
zející se v I.PP a I.NP objektu čp. 61, 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frý-
dek-Místek (Kulturní dům – restaurace). 

Smlouva o nájmu na dobu neurčitou, 
doporučená výše nájemného 790 Kč/m2/
rok. K restauraci přísluší terasa o výmě-

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

ře 34,01 m2. Žádost o pronájem s infor-
mací, za jakým účelem budou nebytové 
prostory využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148.

Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 174.
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Těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (porod-

ních asistentek a fyzioterapeutů)

Programová nabídka

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

výstava Lukáše Orlity
Prostorové vize

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00 h.
Út pouze 14.30 – 17.00 h.!!! 

20. 11.
Výtvarka – Papírový dalekohled

Jednoduchá práce pro děti a maminky.
25. 11.

Barevné hraní a cvičení
Přijďte si s dětmi vyzkoušet hraní s hračka-
mi a pomůckami pro rozvoj psychomotori-
ky! Paní Macečková nás také seznámí s po-
radenstvím Rané péče. Začátek v 10 hodin.

27. 11.
Výtvarka – Drátkování vánočních 

ozdob
Maminky si mohou přijít vyrobit první vá-
noční dekorace. Materiál k dostání u nás.
Do 30. 11. můžete zapsat své děti na Mi-
kulášskou besídku, která se bude konat v 
pátek 4. 12. Vybíráme 45 Kč na balíček. 
Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + 15.00 – 
17.00 MIMI koutek
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. Zveme 
všechny maminky s miminky a dětmi do 1,5 
roku. Batolátka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich pobyt zde je 
proto bezpečnější. Děti čeká cvičení na re-
habilitačních míčích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ester Davidová

Kolekce sedmi smrtelných hříchů

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK
SVČ KLÍČ

Sobota 21.11.
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ 
na téma ČESKÁ POLITICKÁ SCÉNA 

DNES – JAK DÁL?
Mimo jiné vystoupí: JUDr. Vojtěch Filip, 
předseda ÚV KSČM, Prof. Jan Keller, 
CSc, Prof. Oskar Krejčí, CSc

Čtvrtek 26. 11.
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEB-

NÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
ve Frýdku-Místku.
PŘIPRAVUJEME :

4. 12. - Mikulášská nadílka pro děti 
členů OS KOVO.

12. 12. - TRADIČNÍ ROCKOVÉ VÁNOCE

17. 11. - PODZIMNÍ VYCHÁZ-
KA DO CHLEBOVIC
Program: Navštívíme vče-
lařské muzeum, kde uvi-
díme včelařský skan-
zen, prohlédneme si opravené muzeum a 
dozvíme se mnoho zajímavého o pilných 
včelkách. Pak budeme pokračovat na roz-
hlednu Kabátici, odkud je krásný výhled 
na město. Z rozhledny půjdeme pěšky až 
na Olešnou, kde se ohřejeme v restauraci 
u teplého čaje. Je to nenáročná trasa pro 
všechny, kteří si chtějí užít podzimní přírodu.
Místo a čas: Sraz je v 8:00 hodin na ná-
draží ČD. Vrátíme se v 15:30 hodin na 
místo srazu.
Cena: 65 Kč (doprava, vstupné, čaj, po-
jištění, doprovod)
S sebou: Vhodné oblečení a obutí, pláš-
těnku, jídlo a pití na celý den.
Informace: Renata Borltíčková, telefon: 731 
080 964, 558 435 067, e-mail: renata@klicfm.
cz. Přihlášky na akci odevzdejte do 13. 11.
21. 11. - MISTROVSTVÍ ČR VE SKLÁ-
DÁNÍ PUZZLE – KRAJSKÝ PŘEBOR
Program: Všichni soutěžící se snaží co nej-
rychleji složit sadu puzzlí, která je pro kaž-
dou kategorii předem stanovená. Pořadí v 
každé kategorii se určuje podle dosažené-
ho času. Na jedno kolo je stanoven čas 45 
minut, soutěžící, kteří puzzle nesloží do kon-
ce limitu, budou hodnoceni, jako by všichni 
dosáhli tohoto časového limitu. Podrobněj-
ší informace najdete v propozicích soutěže.
Sraz: Prezence: 8:30 – 9:15 hodin, SVČ 
Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, Místek
Kategorie: do 10 let, 11-15 let, nad 16 let, 
čtyřčlenná družstva
Postupující: Do celostátního finále v Pra-
ze postupují vždy první z každé kategorie.
Startovné: 40 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, te-
lefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz
Přihlášky: Elektronicky na www.mcr-hry.
cz, telefonicky, e-mailem, osobně v SVČ 
Klíč FM, přímo na místě v den turnaje.
25. 11. - VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Program: Navštivte naši výtvarnou díl-
nu a vyrobte si jeden z oblíbených sym-
bolů Vánoc.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, 
Pionýrů 752, Místek, 15:00 – 18:00 hodin 
(průběžná akce)
Cena: 40 Kč
Informace: Petra Vlkošová, telefon: 731 167 
721, 558 434 154, e-mail: petra@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
28. 11. VÁŽEME ADVENTNÍ VĚNEC
Program: Přijďte si vyrobit adventní věnec.
Místo a čas: 14:00 – 16:00 hodin, 16:00 

– 18:00 hodin, Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 200 Kč (materiál, lektor)
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 732 
646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Přihlášky na akci odevzdejte do 25. 11.

ŠACHY
20. 11.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 4. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, te-
lefon: 732 224 966

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

KLUB NEZBEDA

18. 11.
Nezbednické pečení
– dobroty z brambor

SLUŽBY:
- návštěvní služba porodní asistentky
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- masáže těhotných (klasické i aroma)
- poradna pro kojení (u Vás doma nebo v 
našem centru)
TERMÍNY TĚHOTENKSÝCH KURZŮ:

0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

3.12. v 10:00, 17.12. v 10:00
I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

26.11. v 16:00
III. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
18.11. v 16:00, 09.12. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Po-

rod s epidurálem“
24.11. v 15:30

ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK
Leden 2010

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
Leden 2010

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Úterý - Čtvrtek  – 8:45, 10:00, 15:45
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC

Úterý – 11:30
POPORODNÍ CVIČENÍ

Čtvrtek – 17:00
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI

„aneb jak dítěti dopomoci správně růst“ 
pod vedením fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
15.1., 22.1., 29.1. - 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 6-12 měsíců
15.1., 22.1., 29.1. - 11:00

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

CHÁZ-

e-
-

hodin. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost pro-
placení zdravotní pojišťovnou!
Kurz anglického jazyka pro mírně po-
kročilé
Výuka je spojená s konverzací v anglickém 
jazyce. Ještě máme několik volných míst! 
Cena 60 Kč/hod. Nabízíme hlídání dětí v 
době výuky. Každý pátek 9.00-10.00 h. 
Masáže pro maminky
Maminkám nabízíme příjemnou relaxační 
masáž spojenou s hlídáním dětí. Doporu-
čujeme hlavně kojícím maminkám! Bližší 
informace u hospodyňky.

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŠESTÉ TRIENÁLE SMALTU
VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU

PROGRAMY, KONCERTY,
DALŠÍ AKCE

Pátek 20. listopadu 18 – 23 hodin – 
frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle 
svíček. Začátek prodeje časových vstu-
penek ve středu 18. 11. v 8 hodin

Úterý 24. listopadu 16,30 hodin
– Langův dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Připravujeme:
Neděle 6. prosince 9 – 15 hodin

– frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK

spojen s prodejem lidových a uměleckých 
předmětů
• Ukázka lidových řemesel
• Mikulášská nadílka
• Vánoční hudba
• Kouzelná moc rostlin – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Středa 18. listopadu
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 

v 16.30 hod.
OD TOTALITY K SAMETOVÉ REVOLUCI

GALERIE POD SVÍCNEM
Zora Jarcovjáková

Výstava monotypů a maleb
Potrvá do 12. prosince.
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GALERIE LANGŮV DŮM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

18. 11. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
19. 11. čtvrtek GOODFELLAZ & MO-
DEL BAZAR
KVALITNÍ ČESKÉ KLUBOVKY NA TURNÉ…
20. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU
21. 11. sobota WOHNOUT 
JEDINEČNÁ ČESKÁ „KAPELA NA 
ŠŇÚŘE“ PO 2 LETECH VE STOUNU!!! 
NOVÉ ALBUM, SUPPORT: MATAHARI
23. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL HUD-
BY Z MINULOSTI…VSTUP ZDARMA!!!
25. 11. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
26. 11. čtvrtek FMCITY PARTY
DJ SHUPSTA VÁM UKÁŽE, ZE KTERÉ-
HO MĚSTA JSTE!!! RESPECT

27. 11. pátek J.A.R.
JEDINEČNÝ KONCERT!!! PO 6 LETECH 
J.A.R. VE STOUNU!!! JEDINEČNÍ BÁR-
TA, HOLÝ, KLEMPA, VIKTOŘÍK (VRTUL-
NÍK MICHAL V) NENECHTE SI UJÍT!!!
28. 11. sobota NA:SH:UP – FATAL 
TERROR FACTORY-LIVE !!!
REVERB (2.3/PRAHA), ROMANA (EX 
DUST, PRAHA), DANCHEZ (YUPISHASHI.
CZ), MOODRIZ (YUPISHASHI, PRAHA), 
DAREEN (AUDIOBUSH, HAWR) SMARIO, 
SPECIAL SOUND, 2XFOOTBAL, LUXUS 
LIGHTS, STROBO, 7KW SOUND
30. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
4. 12. pátek DIVOKEJ BILL!!!
JEDINEČNÝ KONCERT!!! POPRVÉ VE 
STOUNU!!! VÍCE NEŽ DVOUHODINOVÁ 
SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ VERZE!!!
PŘIPRAVUJEME:
SUNSHINE 19.12.
KONTRAFAKT 29.12.
STO ZVÍŘAT 29. 1.

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

Jan Wojnar
RYTMY

BÍLÉ MONOCHROMY
Do 27. listopadu

Otevřeno: út-pá 13-18 hodin
Tel.: 723 021 622

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

Neděle 22. listopadu v 15 hodin
Ateliér Abrakadabra

KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA
Poetické setkání s hrdiny stejnojmenné 
knihy.
Představení pro jednu herečku a plný koš 
loutek.
Vstupné: 50 Kč

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

BESÍDKA

Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a 
tanců. Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, 
Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka An-
delová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Hana Navarová, Jiří Podzimek aj.
Vstupné: 400, 380, 350 Kč
Mimo předplatné – předprodej od 2. 11. 
v NS Vlast

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 
Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 
Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.
Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuz-
mann. Režie: Petr Hruška
Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

Čtvrtek 26. listopadu v 19 hodin pro 
skupinu FMA

Florimond Hervé
MAMZELLE NITOUCHE

Sobota 28. listopadu v 18 hodin
ANDĚL, KAM SE PODÍVÁŠ

Koncert DFS Ondrášek Frýdek-Místek s 
hostem CM Soláň z Rožnova. 
Vstupné: 100 Kč

Neděle 29. listopadu v 15 hodin
Divadlo Maléry Brno

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Klasický námět pohádky H. Ch. Anderse-
na je zpracován komediální formou, děti 
jsou zapojeny do děje a spolupracují.
Vstupné: 50 Kč

Výstavy:
2. 11. – 30. 11.

Dny svobody – výstava fotografií Oty 
Landsbergera
Vernisáž: 2. 11. v 17 hodin

KINO
16. – 17. 11. v 17.00 hod.

SAW VI./ USA/Kanada/VB/Austrálie
Šestý díl kultovní krvavé série je tady!

18. 11. v 17.00 a 19.00 hod.
COCO CHANEL/Fr

Příběh slavné francouzské módní návr-
hářky, která dobyla svět módy.

19. – 22.11. 
7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTI-

VALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
19. 11. v 19.00 hod.

Filmový blok
Adrenalin Cup/CZ, Lighting Strike – Arwa 
Tower/CH, White Noise/CH, Tatry Mysté-
rium/SK

20. 11. v 17.30 hod.
1. filmový blok – Cestovatelský

Krajina za severným vetrom/SK, Ama-
zonský trojúhelník/CZ, Ostrava/CZ, 
Rwenzori – kolébka mraků/CZ, Jemen, 
země z pohádky/CZ

20. 11. ve 20.00 hod.
2. filmový blok

Oltre la Parete/ITA, Užijte si víc/CZ, Calibra-
te/AUS, Carstensz – siedma hora/SK, No-
vozélandské tryskové čluny Jet Boats/CZ

21. 11. v 15.00 hod.
1. filmový blok – Adrenalin

Emergeride/F, Red Bull Tricky Roulette/
CZ, Red Bull Crashed Ice/CZ, Red Bull 
Cliffdiving/A, Latitudes/USA

21. 11. v 17.30. hod.
2. filmový blok

Annapurna na lehko/PL, Denali – král 

ledu/CZ, Interactions/CZ, New Zealand 
Circumnavigation/GB

21. 11. ve 20.00 hod.
3. filmový blok

Matrix Reloaded/CZ, Bhútán – hľadanie 
šťastia/SK, V divokých peřejích Colorada/
CZ, Miznúci svet dávnoveku/SK

22. 11. v 17.30 hod.
Mount St. Elias/A

Vstupné: 1 blok – 50 Kč, permanentka (7 
bloků) – 280 Kč

29. 11. v 17.00 hod.
G-FORCE/USA

Komando morčat ve službách tajné služ-
by bojuje za záchranu světa.

29. 11. v 19.00 hod.
PIRÁTI NA VLNÁCH/VB

Vyplouváme. Vysíláme. Rock’n’rollová 
britská komedie o skupince dýdžejů.

30. 11. v 17.00 hod.
LIŠTIČKY/ ČR/SK/Irsko

Nový český film vypráví o osudech něko-
lika východoevropských dívek v britské 
metropoli.

FILMOVÝ KLUB
16. 11. v 19.00 hod.

ZAŽÍT WOODSTOCK/USA
Událost, která změnila tvář 20. století, je 
zpátky.

17. 11. v 19.00 hod.
COMMITMENTS/Irsko Irsko, VB

Film sleduje radostný vzestup a následný 
pád irské soulové kapely.

23. 11. v 19.00 hod.
HANEBNÝ PARCHANTI/USA, Fr, SRN
Quentin Tarantino rozehrál herecký kon-
cert v okupované Paříži r. 1944 a ve čty-
řech jazycích. V hl. roli Brad Pitt.

30. 11. v 19.00 hod.
HLAD/VB, Irsko

Skutečné drama o střetávání příslušníků 
IRA s britskými vládními silami v seve-
roirské věznici v Maze. Režie: Steve 
McQueen.

FILMY PRO SENIORY
18. 11. v 10.00 hod.
COCO CHANEL/Fr

Příběh slavné francouzské módní návr-
hářky, která dobyla svět módy.

KOUZELNÝ KOUTEK
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum – 

Služby pro maminky a miminka
Aquapark Olešná, Místek

tel.: 608 575 384,
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Služby:
- Návštěvní služba sestry

- Masáže těhotných
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, 
kojící polštáře, odsávačky mateřského 

mléka, šátky na nošení dětí…)
- Laktační poradna

(u vás doma i v MaMiCentru)
Termíny kurzů:

TĚHOTENSKÝ KURZ - lekce IV
21. 11. v 10.00

(Před těhotenským kurzem, který za-
hrnuje přípravu k porodu a přípravu na 
kojení, můžete využít aquatěhobiku – 

plavání pro těhotné)
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY ARO-

MATERAPIE – lekce I
21. 11. v 15.00

DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY ARO-
MATERAPIE – lekce II

28. 11. v 15.00

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Pro děti
Vstupné 20 Kč

Sobota 28. listopadu v 15 hodin
Zdeňka Horynová

Zkoušky čerta Belínka
Ćinoherní pohádka o tom, jak čertovský 

tovaryš shání černé duše do pekla – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. listopadu v 18 hodin

Fotr
mafiánský epos plný napětí, odhodlání 
a touhy po pomstě – hraje ING Kolektiv 

Frýdek-Místek
vstupné 80 Kč

Sobota 28. listopadu v 18 hodin
Norbert Závodský

Křehkosti
1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 her-

ců, 7 příběhů – hraje soubor 21 gramů 
Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Pro inzerci 
ve zpravodaji

volejte
603 249 743
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