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slovo primátorky

Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že krajský soud udělal 

definitivní tečku za letošními komunál-
ními volbami, jejichž výsledky pro nás 
byly oceněním naší dosavadní dlouho-
leté práce na frýdecko-místecké radnici. 
S žalobami podobnými těm, co napa-
daly průběh voleb ve Frýdku-Místku, se 
v republice po letošních volbách roztrhl 
příslovečný pytel, snad se do budoucna 
nestanou nezbytným folklórem, který jen 
paralyzuje na pár týdnů jednotlivé úřady. Život ve městě i na radnici 
ale šel dál, magistrát se chystal na rok 2011 a jednou z každoročních 
záležitostí v pravidelném koloběhu událostí je i udělení Cen statu-
tárního města Frýdek-Místek, které jsou určeny osobnostem, které 
se zasloužily o reprezentaci města, výrazně ovlivnily život ve městě, 
svým činem přispěli k záchraně lidského života nebo zdraví, vykonali 
mimořádný skutek či svým celoživotním dílem naše město proslavili.

Připomínám, že návrhy lze podat prostřednictvím podatelny Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 31. prosince 2010. Ná-
vrh musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště nominovaného a odů-
vodnění nominace. Navrhovatelem může být pouze občan našeho 
města, který uvede své jméno a příjmení, adresu bydliště a návrh 
podepíše. O udělení cen rozhodne zastupitelstvo města na prvním 
zasedání v roce 2011. Cena statutárního města Frýdku-Místku za rok 
2010 bude slavnostně udělena v březnu 2011. Podrobnější pravidla 
naleznete uvnitř zpravodaje i na webových stránkách.

Jak jsem již avizovala minule, mé působení v roli primátorky města 
skončí, proto i dnešní mé „slovo“ směrem k vám, čtenářům zpravodaje, 
je v této rubrice poslední. Setkávat se ovšem budeme nadále, kromě 
senátorské funkce budu stále členkou rady města, takže se na mne 
můžete obracet především v občanských záležitostech a aktivitách se-
niorů, které budu mít nadále ve své kompetenci.  Eva Richtrová

Statutární město Frýdek-Mís-
tek zajistí azylové bydlení osa-
mělým ženám a matkám s dět-
mi. Zázemí najdou v domě na 
ulici Bruzovská 328, ve kterém 
byl v minulosti dětský domov 
a který letos město získalo od 
Moravskoslezského kraje. Měs-
tu se rovněž podařilo získat na 
tento projekt významné finanč-
ní prostředky z Evropské unie.

„Azylový dům bude spadat pod 
Sdružení azylových domů o.s. a 
jeho provozovatelem bude Slez-
ská diakonie, která bude mít bu-
dovu od města ve výpůjčce nebo 
v nájmu. Náklady na realizaci 
projektu azylového domu na ulici 
Bruzovská, včetně vnitřního vyba-
vení, nepřesáhnou 21 milionů ko-
run, přičemž 92,5 % bude hrazeno 
z dotace Evropské unie v rámci 
Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko,“ sdělil ná-
městek primátora Michal Pobucký.

„Nutnost vybudovat ve městě 
azylový dům pro osamělé ženy a 
matky s dětmi vznikla na základě 
průzkumu v zařízeních zaintere-
sovaných do práce s lidmi ohro-
ženými sociálním vyloučením, 
ale také na základě šetření mezi 

Město vybuduje azylový dům Město vybuduje azylový dům 
pro ženy a matky s dětmipro ženy a matky s dětmi

BUDOUCÍ AZYLOVÝ DŮM: Zde by měly nacházet útočiště matky 
s dětmi.   Foto: Petr Pavelka

uživateli sociálních služeb a širo-
kou veřejností. Z něj vyplynulo, 
že ve městě je potřeba vytvořit na 
čtyřicet míst pro matky s dětmi a 
osamělé ženy, které se přechod-
ně ocitly v situaci, kterou neumí 
nebo nemohou samy zvládnout a 
které by bez náhradního ubytová-
ní nebyly schopny vychovávat své 
děti,“ řekl radní Ivan Vrba.

Kapacita nového azylového 
domu na ulici Bruzovská bude 
stanovena na 40 lůžek. Přízemí 
bude koncipováno jako nocle-
hárna pro osm žen bez přístřeší, 
které zde budou moci přespat, 
vykonat osobní hygienu a pře-
prat si své věci. V dalších patrech 
bude sedm bytových jednotek 
vybavených kuchyňskou linkou 

a samostatným sociálním zaříze-
ním, určených pro sedm matek a 
až patnáct dětí. V dalších čtyřech 
pokojích najde přechodný domov 
deset osamělých žen a zřízen 
zde bude i jeden krizový pokoj 
pro tři osoby, které se staly na-
příklad oběťmi domácího násilí. 
Klientky zde najdou již koncem 
příštího roku nejen přechodné 
ubytování, ale také poradenské 
a výchovné služby, jež povedou 
k posílení jejich samostatnosti a 
soběstačnosti a budou je motivo-
vat k zajištění vlastního bydlení. 

„Vybudováním azylového 
domu zvýšíme pomoc v obtížné 
životní situaci obyvatelům naše-
ho města a nejbližšího okolí, při-
spějeme k rozvoji sítě azylových 
domů v celém kraji a v neposlední 
řadě také zvýšíme zaměstnanost, 
jelikož se vznikem azylového 
domu vzniknou také nová pracov-
ní místa,“ dodal Ivan Vrba.  (pp)

Město Frýdek-Místek se 
ocitlo mezi těmi, které si mu-
sely počkat na to, až Krajský 
soud v Ostravě posvětí volební 
výsledky. Této volební instanci 
byly koncem měsíce října do-
ručeny dvě žaloby na neplat-
nost říjnových komunálních 
voleb ve Frýdku-Místku a na 
neplatnost vyškrtnutí kandi-
dátů z kandidátní listiny Nezá-
vislých, ale krajský soud oba 
návrhy podle očekávání zamítl. 

„Znamená to, že volby ve 
městě jsou definitivně platné 
a že Magistrát města Frýdku-
-Místku neudělal žádnou proce-
durální chybu,“ vysvětlil tajemník 
magistrátu Petr Menšík, který 
prozradil i nový termín ustavu-
jícího zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku, který byl 

Volby ve Frýdku-Místku jsou platnéVolby ve Frýdku-Místku jsou platné
stanoven na pondělí 29. listopa-
du v 8 hodin ve velké zasedací 
síni magistrátu.

„Bylo to nepříjemné, protože 
jsme nemohli začít urychleně 
pracovat v novém složení. Při-
tom konec roku je velmi důležité 
období, kdy se určuje vývoj dal-
šího roku. Věřím však, že s no-
vými partnery v radniční koalici 
vše zvládneme, na radnici jsme 
rozhodně nezaháleli,“ uvedl ná-
městek primátora Petr Cvik. Jak 
jsme již uvedli, Česká strana 
sociálně demokratická jako ví-
těz letošních komunálních voleb 
uzavřela Dohodu o spolupráci v 
Zastupitelstvu Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek ve volebním 
období 2010-2014, kterou kromě 
ni podepsali zástupci KDU-ČSL 
a Věcí veřejných. Tyto tři strany 

PODPIS KOALIČNÍ DOHODY: V kavárně Radhošť se sešli zástupci ČSSD, KDU-ČSL a Věcí veřejných, 
kteří povedou město v dalším volebním období.      Foto: Petr Pavelka

na ustavujícím zasedání bude 
zastupovat 24 zastupitelů, kteří 

dávají dohromady většinu v tři-
ačtyřicetičlenném zastupitelstvu. 
Podle dohody by 29. listopadu 
měli schválit změnu na primá-
torském postu, kde má součas-
nou primátorku Evu Richtrovou 
nahradit její současný náměstek 
Petr Cvik. Ten má mít vedle sebe 

čtyři náměstky – Michala Pobuc-
kého a Michala Nováka z ČSSD, 
Libora Kovala z KDU-ČSL a Da-
libora Hrabce z Věcí veřejných. 
Jasno je i o jejich kompetencích, 
které zveřejníme v příštím čísle 
zpravodaje, kde také představí-
me nové tváře.  (pp)
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krátce
Odpad beze změn

Sběr a svoz komunálních 
odpadů v době státního svátku, 
tj. ve středu 17. listopadu 2010, 
proběhne dle harmonogramu 
svozů, tzn. jako ve všední den.

Služebna v podchodu
již plně funguje

První dva měsíce kontaktního 
centra Městské policie ve Frýd-
ku-Místku v Křížovém podchodu 
přinesly řadu preventivních akcí 
nejen pro školáky. Rekonstru-
ované prostory využívají i další 
organizace a také komise pro 
bezpečnost dopravy. Mohou se 
však zde obracet i občané se 
svými podněty či stížnostmi.

Závazek ke Stovkám
Rada města rozhodla o zá-

vazku Statutárního města Frýd-
ku-Místku financovat provoz 
fotbalového stadionu Stovky po 
ukončení realizační fáze projektu 
Rekonstrukce fotbalového areálu 
Stovky. Dle podmínek poskyto-
vatele dotace totiž musí příjemce 
dotace zajistit, aby výstupy a vý-
sledky projektu byly zachovány 
minimálně po dobu pěti let od 
finančního ukončení projektu.

Škola jógy
V sobotu 20. listopadu se 

uskuteční setkání všech zá-
jemců, kteří se chtějí seznámit 
s technikami, které pomáhají 
odstranit problémy naší páteře. 
Setkají se s torzními cviky, s pro-
dýcháváním páteře, s tělesnými 
cvičeními zaměřenými k zlepše-
ní statiky celé páteře. Důležitá je 
rovněž naše psychika, na kterou 
se kurz také zaměří. Akce se 
uskuteční v Jógovém sále 9. ZŠ 
na ul. E. Krásnohorské od 9 do 
19 hodin. Více informací o všech 
akcích na www.joga-karakal.cz. 

Vyrazte si minci!
Chcete si vyzkoušet, jak se 

v minulosti razily mince? Ta-
kovou příležitost vám nabízí 
Beskydské informační centrum 
na náměstí Svobody v Místku. 
Přijďte si sami vyrazit pamětní 
minci Regionu Beskydy. Za 10 
korun dostanete hliníkové ko-
lečko, které vložíte do raznice 
a pořádnou silou kladivem vyra-
zíte minci. Navštivte informační 
centrum a doneste si domů 
hezký suvenýr. Již vyraženou 
minci lze „bez práce“ získat i na 
frýdecké pobočce. 

Nové kalendáře
Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek nabízí oby-
vatelům města kalendáře pro 
rok 2011 s fotografiemi Beskyd, 
Valašska a Moravskoslezského 
kraje. Vybrat si můžete kalendá-
ře stolní nebo nástěnné od Šte-
fana Špice a Zdeňka Hartingera. 
Zakoupíte je na pobočkách Bes-
kydského informačního centra 
ve Frýdku-Místku v cenách od 
50 Kč.   (pp)

Vedení města spolu s pa-
mětníky a bojovníky za svobodu 
uctilo památku všech válečných 
obětí. Hlavní vzpomínková akce 
se uskutečnila ve čtvrtek 11. lis-
topadu v 11 hodin na centrálním 
hřbitově ve Frýdku. Kytice ale 
byly položeny také k památní-
kům osvobození na Kostíkově 
náměstí, v Janáčkově parku, v 
Lískovci, Skalici a Chlebovicích. 

11. listopadu 1918 skončila 
první světová válka – největší 
a nejstrašnější válka, jakou kdy 
lidstvo poznalo. Tento den si na-
prostá většina zemí, které byly v 
novodobé historii zataženy do 
válečných konfliktů, připomíná 
jako Den válečných veteránů. 
„My si v tento den připomínáme 
československé vlastence, kteří 
ve dvou válečných apokalyp-
sách nasazovali životy za svo-
bodu své vlasti. Jsem ráda, že 
se s některými z nich při podob-

Město si připomnělo Den válečných veteránů

NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Primátorka Eva Richtrová mezi pamětníky válečných událostí a bojov-
níky za svobodu.      Foto: Petr Pavelka

ných příležitostech potkávám, 
byť jich je stále méně. Jejich 

hrdinství a oběti však stojí zato 
připomínat neustále, o což se 

jako město snažíme,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová.  (pp)

mace z oboru. „Práce lékařů a 
sester není doceněna, přesto se 
mnozí snaží pracovat na opravdu 
špičkové úrovni. Je potěšující, že 
takové najdeme i v našem městě 
a že k nám dokážou přilákat kole-
gy z celé republiky. Můžeme mít 
radost, že i v naší nemocnici se 
najdou obory se silnou speciali-
zací, s lékařskými kapacitami, na 
něž se mohou místní lidé spoleh-
nout a které vyhledávají i pacienti 
z dalekého okolí,“ řekla primátor-
ka Eva Richtrová.

Beskydské ortopedické dny 
jsou pořádány ve dvouletých inter-
valech. Letošní ročník se ve větší 
míře věnoval například ramennímu 
kloubu a kyčlím, kloubním náhra-
dám, sestry si svěřovaly zkuše-
nosti především z hojení ran.  (pp)

Beskydské ortopedické dnyBeskydské ortopedické dny

SYMPOZIUM LÉKAŘŮ: Na zahájení Beskydských ortopedických dní nechyběla zprava primátorka Eva 
Richtrová, ředitel frýdecké nemocnice Miroslav Přádka, náměstek hejtmana Karel Konečný a prezident 
sympozia Petr Kozák.       Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek štědře 
finančně podpořilo lékařskou 
akci republikového významu 
– IV. Beskydské ortopedické 
dny, které se uskutečnily po-
čátkem měsíce v Národním 

domě a Nové scéně Vlast.
Akci pořádalo Ortopedické 

oddělení Nemocnice ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci s dalšími 
organizacemi a sympozia s me-
zinárodní účastí a s doprovodnou 

výstavou zdravotnické techniky 
a farmacie se zúčastnily na dvě 
stovky lékařů a sester a navzá-
jem si předávali nejnovější infor-

Frýdek-Místek už se poma-
lu halí do vánoční výzdoby 
a první předzvěstí tradičních 
akcí na konci roku se stane 
28. listopadu akce Mikuláš na 
ledě ve Víceúčelové sportovní 
hale, kam mohou od 17 hodin 
na dvě hodiny zavítat milov-
níci bruslení i tradičních zpo-
dobnění „dobra a zla“.

Čerti budou na všechny pří-
chozí jistě hodní a Mikuláš se 
svými anděly se určitě rozdají, 
protože všichni, kteří se do-
stanou dovnitř, odvedou dobrý 
skutek minimálně v tom, že ode-
vzdají jeden kilogram sběrového 
papíru, nebo tři kusy skleněných 
nevratných či PET lahví. Za to se 
mohou zdarma projet na ledě, 

Přichází čas tradičních akcí
potěšit se z připraveného progra-
mu i sladkých odměn a dárků. 

Na tuto akci chodí i mnozí pří-
chozí vystrojeni „pomikulášsku“ 
a případní rohatí se tak mohou 
potrénovat na další tradiční akci, 
jež se připravuje na 3. prosince 
na místeckém náměstí. Akce 
Doneste si zvoneček, rozsvítíme 
stromeček nese tentokrát podtitul 
„s čerty nejsou žerty“ a přinese 
například soutěž o nejkrásnější-
ho čerta a čertici a spoustu dal-
šího ďábelského dovádění pro 
velké i malé. Ty bude znovu bavit 
Leoš Mareš, ale i vystoupení Alfa 
Gospel Praises a kapely Doga. 
Akci, která staví mimo jiné na 
podpoře městských společností, 
završí parádní ohňostroj.  (pp)

V sobotu 30. října se usku-
tečnil další a poslední z pod-
zimních Dnů s průvodcem, ten-
tokrát v Místku. Všichni ti, kteří 
měli zájem se dozvědět něco 
více nejen o historii této části 
města, byli ve dvou časových 
intervalech vítáni na náměstí 
Svobody zástupci Beskydské-
ho informačního centra a Vyšší 
odborné školoy Goodwill.

„Historická část Místku byla k 
vidění již počtvrté a uzavřela nám 
podzimní sérii prohlídek s průvod-
cem. Zájem účastníků byl veliký. 
Milovníci historie nebyli jen místní 
a z blízkého okolí, ale také z Ostra-
vy, Českých Budějovic či dokonce 
z Prahy, napříč všemi věkovými 
kategoriemi. Seznámili se s his-
torií Frýdku-Místku, dozvěděli se 
více o náměstí, kostele sv. Jakuba 

Za historií tentokrát do Místku
Většího, staré poště, bývalé sla-
dovně, zajímavostech na Palac-
kého ulici či o kostele Všech Sva-
tých. Na závěr všichni navštívili 
interiér kostela sv. Jana a Pavla,“ 
vyjmenovala hlavní body progra-
mu Lucie Talavašková z Beskyd-
ského informačního centra, které 
plánuje na prosinec vánoční Den 
s průvodcem, kdy v adventním 
čase zájemci navštíví kostely vy-
zdobené právě pro období těchto 
křesťanských svátků. Podrobnější 
informace o konání akce sledujte 
na www.beskydy.com.

„Cílem těchto akcí je seznámit 
občany města s historií, poukázat 
na atraktivity, které mnohdy míjejí 
bez povšimnutí, a turistům zpest-
řit jejich pobyt v regionu.,“ říká ře-
ditelka Beskydského informační-
ho centra Monika Konvičná. (pp)
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městská policie
Netopýr v bytě

Hlídka městské policie ve 
Frýdku-Místku byla požádána 
o radu. Oznamovatelce do bytu 
vlítl netopýr a ta si s tím nevědě-
la rady. Strážníci v bytě otevřeli 
okno a pokusili se, aby neto-
pýr z okna vylítl. Nakonec byli 
úspěšní, čímž oznamující ženu 
velmi potěšili.

Nevhodná hra
29. 10. v půl sedmé k veče-

ru oznámil pracovník Security, 
že jim děti ze stavby berou a 
nosí na hřiště polystyren, kde 
ho rozlamují a drolí. Hlídka na 
hřišti zjistila, že oznámení je 
pravdivé a skupina sedmi dětí 
ničí polystyren. Celá skupina 
byla informována o tom, že 
jejich protiprávní jednání bude 
oznámeno správnímu orgánu a 
sociálnímu odboru.

Dezorientovaný stařík
30. 10. v půl páté odpoledne 

oznámila žena, že na ulici Na 
Podpuklí jde starší muž, který má 
na sobě jen domácí oblečení a 
tvrdí, že je z Příbrami. Strážníci 
od muže zjistili trvalé bydliště, 
kde ho i převezli a předali synovi.

Strom na cestě
31. 10. před osmou hodinou 

ranní prováděla kontrolu hlídka 
městské policie ve Skalici, kde 
spadl strom na cestu. Strážní-
ci na místě zajistili bezpečnost 
provozu do doby, než hasiči 
strom odstranili.

Dobrý skutek
31. 10. v deset hodin dopole-

dne na ulici Novodvorská našel 
občan peněženku s hotovostí 
6 tisíc korun. Celý nález předal 
hlídce, která přijela na místo. 
Strážníci sepsali nález a ozná-
mili o této události majitelku. Ta 
si pro ztracenou peněženku při-
šla na základnu městské policie.

Pozorný občan
6. 11. po jedné hodině odpo-

ledne oznámil muž na základnu 
městské policie, že viděl dva 
muže, kteří odcizili oblečení, 
které bylo pověšené na sušáku 
v přízemním bytě. Oznamovatel 
vidí, kde se zdržují, a hlídce je 
ukáže. Nakonec se zjistilo, že 
žádné oblečení nebylo odcize-
no, jen byla poškozena šňůra 
na prádlo, za kterou majitel 
nežádá náhradu škody. A za 
tento přestupek strážníci udělili 
blokovou pokutu.

Zamčené na hřbitově
6. 11. po sedmé hodině ve-

černí volala jedna oznamovatel-
ka o pomoc v kuriózní záležitos-
ti. „Volala, že je ještě se známou 
na hřbitově a zapomněly, že už 
je dost hodin a někdo je tam za-
mkl. Hlídka městské policie na 
místo přijela, odemkla dveře a 
ženy mohly hřbitov opustit,“ sdě-
lila policejní preventistka Lenka 
Biolková.  (pp)     

Ve Frýdku-Místku, stejně 
jako v jiných městech, jsou 
mateřské školy plně obsa-
zeny. Vedení města se proto 
rozhodlo, že zvýší kapacitu 
frýdecké mateřské školy na 
Lískovecké ulici o dvě třídy 
s celkovou kapacitou 50 míst.

„V rámci vybudování dvou 
nových tříd prošla budova ma-
teřské školy úpravami za téměř 
dva miliony korun. Byla vymě-
něna okna a vchodové dveře, 
opravila se sociální zařízení, 
rekonstruovaly se přípravné 
kuchyňky, které byly vybaveny 
myčkami nádobí, vyměnily se 
podlahové krytiny, parapety i 
úložné prostory šatnových skří-
něk,“ vyjmenovala vedoucí od-
boru školství Ilona Nowaková s 
tím, že na vybavení tříd nábyt-
kem, hračkami a dalšími potřeb-
nými věcmi byla škole přiznána 
účelová dotace.

Celková kapacita mateřské 
školy na Lískovecké ulici je nyní 

Město zvýšilo kapacitu mateřské školyMěsto zvýšilo kapacitu mateřské školy

ROZŚÍŘENÁ MATEŘINKA: Na Lískovecké ulici už může do školky přes sto dětí. 

106 míst. Díky vstřícnému přístu-
pu vedení školy nastoupily děti 
do dvou nových tříd mateřské 
školy již 1. listopadu. „Sleduje-

me populační křivku a snažíme 
se být připraveni na její projevy. 
Chceme dětem zajistit kvalitní 
vzdělávání v příjemném prostře-

dí od útlého věku a současně mít 
pro rodiče alternativu, pokud tuto 
službu potřebují,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Charitativní burza pomáhá potřebným

CHARITATIVNÍ BURZA: Pomoc druhým.

Lidé z Frýdku-Místku i nej-
bližšího okolí mají od letošního 
října možnost navštívit chari-

tativní burzu oblečení v pro-
storách Adry na ulici Radniční 
ve Frýdku. Za symbolické ceny 

se zde nabízí šatstvo, dětské 
hračky a oděvní doplňky, které 
dárci a sponzoři Adře věnují.

Návštěvníci burzy si mohou 
vybrat z pestré nabídky levné a 
vkusné oblečení a zároveň tím 
mohou pomoci druhým. Finanč-
ní výtěžek je použit na činnost 
Dobrovolnického centra Adra a 
na Sociální šatník, který posky-
tuje zdarma základní oblečení a 
hygienické potřeby sociálně-po-
třebným občanům.

Provoz šatníku, který v mi-
nulém roce poskytl materiální 
pomoc 2605 osobám, zabez-
pečují dobrovolníci bez nároku 
na finanční odměnu. Nejinak je 
tomu u charitativní burzy, která 
by nikdy nevznikla bez oběta-
vosti lidí, kteří věnují svůj čas a 

energii této nové myšlence. „Je 
to znovu výjimečný počin, který 
dokumentuje to, že ve Frýdku-
-Místku je dost lidí, kteří mají 
srdce na pravém místě,“ chválí 
všechny, kteří se na projektu 
podílí, primátorka Eva Richtrová.

„Charitativní burzu postupně 
začínají navštěvovat maminky 
s dětmi a senioři, pro které je 
zde nejširší nabídka. Jsme moc 
rádi, že si v naší burze vyberou 
zboží lidé všech sociálních sku-
pin a ti, kterým to finanční situa-
ce dovoluje, přispívají k symbo-
lické ceně libovolnou částkou,“ 
uvádí Michal Čančík, vedoucí 
Adry Frýdek-Místek.

Burzu můžete navštívit každé 
úterý a středu od 12,00 do 16,30 
hodin.  (pp)

Nastupující období vege-
tačního klidu nenechává v kli-
du městskou společnost TS 
a.s., která zajišťuje v těchto 
dnech na území města úklid 
spadaného listí, zmlazovací 
ořezy a průklesty keřů, ale 
také výsadbu nových stromů. 

Technické služby v poslední 
době zajišťují podzimní vyhrabá-
ní listí na ulicích Janáčkova a 28. 
října, dále na sídlištích Riviéra a 
Bezručovo a také v Janáčkově 
parku. „Tyto práce vykonávají 
většinou sezónní dělníci, kteří 
hráběmi vyhrabávají listí kolem 
keřů a stromů. Velké plochy jsou 
uklízeny od listí pomocí trakto-
rových sekaček a víceúčelové-

Velká podzimní údržba zeleněVelká podzimní údržba zeleně

ÚKLID LISTÍ: Tuto práci zajišťují převážně sezonní zaměstnanci.

ho traktoru. Veškerý rostlinný 
odpad je následně svážen na 
skládku,“ uvedl ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut s tím, že zaměst-
nanci provozu Zeleň již začali 
také se zmlazovacími ořezy a 
průklesty keřů, podle požadavků 
a pokynů odboru životního pro-
středí a zemědělství magistrátu. 
Technické služby mohou tímto 
směrem napnout všechny síly, 
protože prozatím nemusí mít 
starosti se zimní údržbou.

V plném proudu je také vý-
sadba stromů. Jak jsme již 
informovali, do konce listopa-
du bude v různých lokalitách 
města vysazeno 231 stromů 
a 273 keřů. „Město nyní zdobí 

rovněž nově vysazené květino-
vé záhony. Poničené letničky 
nahradily dvouletky, zejména 
různobarevné macešky, mod-

ré pomněnky a sedmikrásky,“ 
vyjmenoval vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.  (pp)
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Naše škola, ZŠ F-M Ko-
menského 402, je zapojena do 
projektu města Frýdku-Místku 
pod názvem „FM-Education“. 
Jednou z aktivit, které s tímto 
projektem souvisí, je adaptač-
ní kurz pro žáky 6. tříd. 

Ten náš se uskutečnil 20.-22. 
10. v hotelu Petr Bezruč v Male-
novicích. Děti si tamní pobyt do-
statečně užily. Při vycházkách a 
hrách v přírodě si prohlédli kra-
jinu pod Lysou horou, v hotelu 
navštívily solnou jeskyni a vy-
řádily se ve zdejším bazéně se 
slanou vodou. Pomocí her, zá-
bavných cvičení a skupinových 
aktivit jsme se s pomocí lektorů 
Centra nové naděje ve Frýdku-
-Místku snažili o to, aby se noví 
žáci snadněji začlenili do tříd-
ního kolektivu, aby se o svých 
spolužácích dozvěděli něco 

„Čtyřka“ na adaptačním kurzu

nového. Naším dalším cílem 
bylo upevnit přátelské vztahy ve 
třídě, naučit se spolupracovat a 
důvěřovat si navzájem. 

Třídenní společný pobyt se 
dětem moc líbil:

„Nejvíce se mi líbila solná jes-
kyně a bazén.“

„Líbila se mi hra se zavázaný-
ma očima.“

„Ráda vzpomínám na pro-
cházky po lese a večerní disko-
téku.“

„Byla tam zábava, hráli jsme 
plno her.“

Mgr. Kateřina Kunčarová

Prima dvoudenní výlet 
na Hvězdárně ve Valašském 
Meziříčí si užili žáci třídy 5.A
2. základní školy. Někteří si 
do školy museli vzít dva bato-
hy, jeden s učením a druhý na 
cestu, protože vyrazili v úterý 
19. 10. hned po škole.

Vlakem dojeli do Valašského 
Meziříčí, kde se nachází Balne-
rova hvězdárna (založena před 
50 lety). Večer je čekal program 
v kopuli hvězdárny. 

Bylo jasno. „Noc plná hvězd“ 
se vydařila. Hvězdy, souhvězdí, 

Noc plná hvězd třídy 5. A
Jupiter a jeho měsíce, planety, 
hvězdokupy viděli jako na dlani 
a k tomu zajímavé povídání. Spali 
přímo v objektu hvězdárny. Druhý 
den měli perný. V 8.00 přednáška 
„3D Mars“. Pomocí speciálních 
brýlí viděli unikátní záběry poříze-
né v rámci projektu sondy Mars 
Express v 3D formátu. V 10 hodin 
se uskutečnila návštěva v „gobe-
línce“ Valašské Meziříčí, jediné 
manufaktuře v České republice 
na ruční výrobu gobelínů. Viděli 
nové gobelíny a také, jak se re-
staurují gobelíny 400 let staré.

Dne 20. října jsme jeli do 
ZOO v Ostravě na setkání spon-
zorů, protože my, děti z Osmič-
ky, přispíváme na žirafu.

V ZOO bylo hodně lidí, ale 
Maruška a já jsme tam byly za 
odměnu za sběr papíru. Dopro-
vázela nás paní vychovatelka 
Kamila Zemanová. Šly jsme 
s paní průvodkyní, která o našich 
milovaných zvířatech vyprávěla. 

Osmička na setkání sponzorů
Byl tam taky nový medvědinec 
a v něm byli medvědi a hulmani 
(to jsou takové opice). Ve vlaku 
při zpáteční cestě bylo hodně 
legrace, až jsme se popadaly 
za bříška, do kterých se nacpa-
ly svačinky, které nám připravily 
maminky. Měly jsme se tam dob-
ře, moc dobře. Zazvonil konec a 
zoologické zahrady je konec!
Veronika Musálková 3.C, 8.ZŠ

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400, se zapojila 
do čerpání financí z Evropské 
unie. Nebylo to ale zadarmo. 
Škola podala projekt, který 
byl posléze vyhodnocen jako 
kvalitní a byl Regionální ra-
dou Moravskoslezského kraje 
schválen k realizaci.

Po velmi náročné přípravné 
fázi a výběrovém řízení probíha-
la jeho realizace od 17. května 
do 30. září 2010. Škola byla 
doslova vyšperkována a v rámci 
projektu byly všechny odborné 

6. ZŠ dosáhla na 10 milionů z EU
učebny vybaveny interaktivní-
mi tabulemi (škola jich tak má 
v současné době 12), vznikla 
zcela nová multimediální učeb-
na s 25 počítači, s digitálními fo-
toaparáty i videokamerami, aby 
se žáci již v průběhu výuky na 
základní škole naučili s těmito 
médii pracovat.

Tato učebna je na naší škole 
již čtvrtou v pořadí, původní tři 
jsou rovněž vybaveny kvalitní 
technikou. Jedna z učeben infor-
matiky je přímo na míru zaříze-
na pro žáky 1. stupně. Učebny 

výpočetní techniky neslouží jen 
k výuce informatiky, ale v rámci 
vyučování je učitelé mohou vyu-
žívat i při výuce jazyků, dějepisu, 
zeměpisu i dalších předmětů.

Novotou září cvičná kuchyň-
ka, jež je zařízena novými pří-
bory, talíři a hrnci, hitem je však 
myčka, která dosud v řadě do-
mácností není samozřejmostí, a 
proto je pro některé děti raritou.

Velkou radost máme ze dvou 
jazykových učeben, které umožní 
díky nejmodernější technice jak 
žákům, tak učitelům daleko kvalit-
nější vyučování cizích jazyků.

Zařízení venkovní učebny, 
další část projektového vyba-
vení, poslouží hlavně v jarních 
měsících, kdy teplota v učebnách 
stoupá ke čtyřicítce, k výuce 
mimo školní třídy, k výuce venku.

Přes prezentaci textem i fo-
tografiemi je určitě nejlepší vidět 
vše v reálu. Škola pořádá Dny 
otevřených dveří ve středu 17. 
listopadu od 8 do 13 hodin a ve 
stejném čase 11. ledna 2011, na 
něž frýdecko-místeckou veřej-
nost srdečně zvu.

Mgr. Libuše Zárubová
CVIČNÁ KUCHYŇKA: Na nové vybavení „zírali“ i členové vedení 
města při své nedávné návštěvě.  Foto: Petr Pavelka

Netradiční čtení pohádek 
po obědě zažili předškoláci 
v Mateřské škole Sněženka. 
V rámci projektu „Osmička 
čte dětem“, jenž je inspiro-
ván celorepublikovou akcí 
„Česko čte dětem,“ jsme ve 
školce přivítali žákyně 9. třídy 

V mateřské škole Sněženka projekt „Osmička čte dětem“
8. ZŠ, které přišly dětem číst 
pohádky. 

Malí posluchači byli velmi 
spokojeni a se zaujetím sledo-
vali četbu. Akce byla vítaným 
zpestřením pro obě strany a 
všechny naše děti se již těší 
na další středu, kdy k nám opět 

zavítají naši velcí kamarádi ze 
školy s knihou plnou pohádek. 
Rádi bychom tímto poděkovali 
paní učitelce Mgr. Muchové z 
8. ZŠ za zprostředkování tohoto 
zajímavého projektu.

Petra Strakošová,
MŠ Sněženka Sv. Čecha

V úterý 5. října proběhla 
na 2. ZŠ zajímavá a zároveň 
velmi užitečná akce pro děti 
1. stupně Den první pomoci.

Celou akci velice pečlivě při-
pravili žáci 9. A. a 9. B, jmeno-
vitě I. Vojtková, V. Kohoutková, 
D. Jura, V. Garba a D. Eleková 
z 9. A. a D. Janíková, K. Hradeč-
ný, T. Janošová, M. Filáková, B. 
Pánková, J. Kachel a M. Mucha 
z 9. B. Při přípravě našim žákům 
odborně pomohla zkušená zdra-
votní sestra paní Šigutová.

V tělocvičně byla připrave-
na tři stanoviště první pomoci, 
aby se zde žáci mohli střídat po 
menších skupinkách a zvládnout 
tak základní pravidla první po-
moci zraněnému člověku. 

Děti z 1. stupně nejdříve 
pracovaly na stanovišti, kde se 
dozvěděly, jak provádět umělé 
dýchání, potom si prakticky na 
různých pomůckách i na figuran-
tovi vyzkoušely, jak co nejrych-
leji zastavit krvácení, poslední, 

třetí stanoviště bylo zaměřeno 
na ošetření zlomenin. Všichni 
žáci 1. stupně mohli poté v in-
teraktivní učebně zhlédnout film 
se zdravotnickou tématikou, 
v němž chlapci předváděli zásah 
při kolapsu během hry.

Žáci 9. tříd působili jako zku-
šení odborníci, dokonce měli 
i oblečení, které zdravotníky 
připomínalo. Kromě toho si na 
stanovištích připravili i mnoho 
pomůcek a plakátů s důležitými 
zásadami první pomoci. Nabyté 
vědomosti si děti zkusily uplatnit 
v závěrečném všeobecném tes-
tu „Zachraň lidský život“.

Celá akce se vydařila, malí 
školáci trpělivě a zvědavě po-
slouchali výklad a úkoly svých 
starších spolužáků. Snad si 
z této užitečné akce odnesli 
co nejvíce důležitých znalostí 
a dovedností. Člověk nikdy 
neví, kdy a kde bude potřebo-
vat zdravotnickou pomoc jiné-
ho člověka.

Den první pomoci na Dvojce
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Střední škola zemědělská a 
lesnická ve Frýdku-Místku si 
v letošním školním roce při-
pomíná 130. výročí založení 
Zimní hospodářské školy v 
Místku, která svou činnost za-
hájila dne 15. listopadu 1880. 

Jejím hlavním cílem bylo zlep-
šit neutěšený stav zemědělského 
hospodaření v našem regionu. 
Obec Místek propůjčila škole dvě 
místnosti v dnes už neexistujícím 
zájezdním hostinci U Koruny na 
Příborské ulici. „Na počátku byla 
situace složitá, vyučovalo se 
pouze v zimním období a většinu 
školních pomůcek si učitelé mu-
seli sami vyrobit,“ říká statutární 
zástupkyně RNDr. Jitka Filipcová.

Roku 1888 získává škola 
státní a zemskou podporu pro 
výstavbu nové školní budovy, 
ve které bylo dočasně umístěno 
i české Matiční gymnázium v 
Místku, jež bylo založeno roku 
1895. Ve vývoji školy se odrazily 
nejen významné události minu-
lého století, v průběhu světo-
vých válek byla výuka omezena, 
nebo se nevyučovalo vůbec, ale 
i měnící se politická situace a 
systém českého školství. Dnes 
se k odkazu Zimní hospodář-
ské školy hlásí Střední škola 
zemědělská a lesnická ve Frýd-
ku-Místku, která žákům nabízí 
širokou škálu tříletých zeměděl-
ských, lesnických a technických 
učebních oborů a čtyřletých obo-
rů s maturitou. 

Oslavy 130. výročí založení „zemědělky“

V současnosti je škola vyba-
vena multimediálními učebnami, 
jazykovou laboratoří a laborato-
ří pro přírodovědné předměty, 
nechybí ani moderní areál pro 
praktickou výuku. Mezi další vý-
hody patří i vlastní vzdělávací a 
rekreační středisko v Bílé. 

„Naše škola je aktivní i při 
získávání peněz z fondů EU, 
které nám pomáhají zkvalitňovat 
výuku.“ uvedla RNDr. Jitka Filip-
cová. Škola také pořádá četné 
exkurze do zemědělských, les-
nických a strojírenských provo-
zů. O kvalitě výuky nejlépe vy-
povídají úspěchy žáků, kteří se 
pravidelně umisťují na předních 
příčkách v celorepublikových i 
mezinárodních soutěžích. 

I v rámci mimoškolních aktivit 
je nabídka široká. Žáci mohou 
navštěvovat kroužek anglického 
i německého jazyka, fotokrou-
žek, pro šikovné ruce jsou při-
praveny kroužky aranžování a 
uměleckého kovářství. V oblasti 
kultury se staly tradicí návštěvy 
divadelních představení a au-
torské výstavy fotografií žáků v 
Hudebním klubu Stoun.

Dne 19. listopadu připravila 
Střední škola zemědělská a les-
nická oslavy 130. výročí založe-
ní Zimní hospodářské školy. Pro 
širokou veřejnost je připraven 
slavnostní Den otevřených dve-
ří, absolventi a přátelé školy jsou 
srdečně zváni na Slavnostní ve-
čer.  Mgr. David Hovjacký

Každoročně pořádají vyu-
čující pro žáky základní školy 
Jiřího z Poděbrad tematické 
dějepisné exkurze. Každá 
z nich se zaměřuje na jinou 
historickou část učiva škol-
ního vzdělávacího programu 
Zelená do života.

První z exkurzí se uskutečnila 
1. října a žáci sedmých tříd na-
vštívili Archeopark v Chotěbuzi-
-Podoboře u Českého Těšína. 
„Seznámili jsme se s téměř třítisí-
ciletou historií osídlování Starého 
Těšína, dozvěděli se informace 
o životě našich předků, prohlédli 

Dějepisná exkurze po stopách historie
si repliku slovanského hradiště, 
starobylých obydlí, repliky nálezů 
a prošli jsme se po dřevěných 
ochozech,“ uvedla organizátor-
ka exkurzí učitelka Iva Vránová 
a doplnila: „Nakonec si naši žáci 
vyzkoušeli střelbu z luku na terč 
a vyplnili pracovní list, který pro-
věřil získané vědomosti.“

O čtyři dny později děti 
šestých ročníků procestovaly 
strážní hrady. „Na Helfštýně je 
přivítal pan průvodce a seznámil 
s historií hradu,“ pokračovala 
Iva Vránová a dále řekla: „Naši 
školáci si prohlédli mnoho hmot-

ných památek a dozvěděli se i 
pověst o Zelené paní. Součástí 
prohlídky byla výstava prací 
uměleckých kovářů, která je zde 
každoročně pořádána pod ná-
zvem Hefaiston. Na závěr jsme 
si všichni prohlédli překrásné 
okolí hradu z hradní věže.“ 

Další cesta šesťáků vedla na 
hrad Starý Jičín. Zde žáci zjišťo-
vali informace, které měli doplnit 
do připraveného pracovního 
listu. Poslední zastávkou bylo 
město Štramberk a prohlídka 
hradní věže Štramberské Trúby. 

Renata Spustová

Lískovecká škola získala 
osvědčení pro výuku metody 
CLIL, která představuje ob-
sahově integrované jazykové 
vzdělávání.

„Naši žáci se ve výuce za-
čínají setkávat s inovativním a 
tvůrčím přístupem této metody. 
V některých předmětech zařa-
zují učitelé angličtinu formou 
„jazykové sprchy“, což v praxi 
znamená využití a obohacení 
slovní zásoby žáků v daném uči-
vu. Nejprve jde o pár slovíček, 
které děti naučíme. Žáci ovšem 
nejsou hodnoceni za své jazyko-
vé schopnosti,“ přiblížila zástup-
kyně ředitele Alena Cittovvá.

Cizí jazyk se tedy v Lískovci 
stává prostředkem, nikoliv cílem. 

Lískovecká škola získala osvědčení
Již na prvním stupni mohou žáci 
například obdržet pracovní list do 
matematiky napsaný v anglic-
kém jazyce, takže si procvičí cizí 
jazyk i mimo danou vyučovací 
hodinu. „Jazyk není již vnímán 
jen pasivně v předem vymeze-
ných vyučovacích hodinách, ale 
stává se nedílnou součástí žá-
kova učení. Metoda obohacuje 
žáky nejen jazykově, ale zároveň 
rozšiřuje možnosti myšlení a cel-
kového mezipředmětového spo-
jení učiva. Metoda byla již úspěš-
ně vyzkoušena loňský školní rok 
paní učitelkou Procházkovou, a 
to v kroužku Green English, kde 
se žáci učí o ekologii prostřednic-
tvím angličtiny,“ vysvětlila Alena 
Cittová.  (pp)

V letošním školním roce 
škola svým žákům nabízí již 
tradiční zájmové kroužky jako 
například kroužky počítačo-
vé, kroužek přírodovědný, 
kroužek jógy, sportovně-zdra-
votní TV, ale i kroužky nové.

Na škole začal pracovat 
kroužek turistický, který u žáků 
vzbudil velký zájem. První vý-
šlap turistického kroužku se 
uskutečnil v sobotu 16. října, 
členové kroužku se vydali po na-
učné stezce Frýdecký les. Celá 
trasa měla asi 7 km, žáci prošli 
trasu podle orientačních značek 
a naučných tabulí. Dozvěděli se 
mnoho o významu a funkcích 
lesa, ale také o houbách a dal-
ších lesních rostlinách, starých 
stromech, živočiších a o vodě 
v lese. Dětem přálo i podzimní 
počasí a celý výšlap se vydařil. 

Žáci svou činností v turistickém 

kroužku rovněž plní úkoly vyplý-
vající z projektu S.O.S. Nature 
(Comenius), do kterého je naše 
škola zapojena. V tomto projektu 
škola spolupracuje na environ-
mentálních a ekologických akti-
vitách celkem s deseti zeměmi, 
převážně z Evropské unie.

Pestrost nabídky aktivit za-
měřených do oblasti osobních 
zájmů zvyšuje paletu zájmových 
kroužků, pro jejichž provozování 
se škola snaží vytvářet potřebné 

podmínky a získávat schopné 
vedoucí. Zde je otevřen prostor 
pro mimoškolní práci učitelů a 
jejich neformální setkávání se 
žáky, ale také významnou kon-
krétní pomoc škole ze strany 
rodičů, zájmových organizací 
a přátel školy. Zapojení žáků 
do zájmových kroužků v mimo-
školní době má prokazatelný 
preventivní význam hlavně v ob-
lasti prevence sociálně patolo-
gických jevů.

Ve školním roce 2010/ 2011 
se Základní škola ve Frýdku-
-Místku, Lískovci zapojuje již 
do 3. ročníku Recyklohraní.

„V průběhu 2. ročníku jsme 
splnili šest vyhlášených úkolů, 
sbírali vyřazené baterie a drob-
ná elektrozařízení. Umístili jsme 
se mezi 56 nejlepšími školami 
České republiky, získali jsme 
bonus 1000 bodů a Zlatý diplom 

Recyklohraní v lískovecké škole
Recyklohraní,“ informovala Marie 
Stratilová a přidala další údaje.

„Společnými silami všech 
škol bylo odevzdáno k recyklaci 
téměř 60 tun použitých baterií 
a více než 341 tun vysloužilého 
elektrozařízení! Dohromady ško-
ly odevzdaly 3 363 vyřazených 
televizí a 5 719 počítačových 
monitorů. Díky tomu se do pří-
rody nedostane například 1377 

tun nebezpečného odpadu, což 
je váha šesti Soch svobody.“

Děti z Naděje chrání příroduDěti z Naděje chrání přírodu

Dne 26. října bylo na Šest-
ce ve školní družince velmi 
rušno a veselo. Hemžilo se 
to tam čarodějnicemi, duchy, 
ježibabami, kostlivci a jinými 
strašidly, protože se zde ko-
nala „Halloweenská noc“ se 
spaním ve škole. V 18 hodin 
se ve škole sešly všechny 
děti, které se rozhodly zažít 
dobrodružství a nevšední noc.

Program byl opravdu boha-
tý. Večer začal výrobou svíček 
z vosku, pod vedením paní 
Knödlové z Včelařského mu-
zea v Chlebovicích. Pokračoval 
průvodem všech strašidýlek 
na parkoviště školy, kde spolu 
s vychovatelkami děti pouštěly 

Halloweenská noc na ŠestceHalloweenská noc na Šestce

Lampion štěstí. Dále byla na pro-
gramu „Strašidlácká diskotéka“ 
se soutěžemi a závěr večera 
patřil stezce odvahy po setmě-
lých chodbách školy. Na dobrou 
noc děti ještě zhlédly film „Ať žijí 
duchové“.

Druhý den ráno děti odcházely 

malinko unavené, ale spokojené 
a nabité zážitky z nevšední noci.

Alena Cihlářová,
vedoucí vychovatelka ŠD

Pronajmeme 2+kk, 
nové zařízené byty,

ve Frýdku
nad GE Money Bank.
Cena 8 tisíc/měsíc. 
Tel.: 722 965 966.
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fotbal mládeže

Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Bruslení ve VSH

V posledním zápase letoš-
ního podzimu přivítali naši 
muži na domácím stadionu 
mladý tým Slovácka. Hosté se 
v základní sestavě předsta-
vili se dvěma dorostenci, na 
lavičce seděli další a už jen 
tento fakt dostával valcíře do 
jasné role favorita duelu. Ale 
byli to právě hostující mladíci, 
kteří v úvodní desetiminutov-
ce dvakrát zahrozili. 

V 18. minutě se Sasín zbavil 
Švrčka a technickou střelou ote-
vřel skóre utkání – 0:1. Domácí 
se pak zvedli a do poločasu si 
vytvořili slušný tlak a několik 
šancí. V dobrých příležitostech 
se ocitli postupně Soukup, Ker-
br a Hynek Prokeš. Bohužel pro 
domácí, ani jeden z nich nebyl 
úspěšný. 

Podzim zakončili výhrouPodzim zakončili výhrou
FOTBAL F-M – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 (0:1)FOTBAL F-M – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 (0:1)

To, co se nepovedlo domácím 
v prvním poločase, vyšlo po změ-
ně stran. Na začátku druhé půle 
se ještě Biolek zastřeloval, v 54. 
minutě již domácí mladík překonal 
hlavou hostujícího gólmana Heču. 
Kopec smůly stál při valcířích v 68. 
minutě, kdy Kerbr nastřelil tyčku. 
Tlak domácích narůstal, jenže 
paradoxně mohli udeřit na druhé 
straně hostující mladíci. V 83. mi-
nutě to mohl být opět Sasín, který 
nastřelil tyčku Prepslovy branky. 
Pravidlo nedáš-dostaneš platilo 
dokonale. Z následné akce se po 
trmě vrmě dostal míč ke střídající-
mu Macečkovi, který rozjásal více 
jak šest set domácích fanoušků. 
Valcíři si tak v předehrávce prv-
ního jarního kola připsali tři body, 
což znamená, že přezimují na tře-
tím místě třetiligové soutěže.

DOHÁNĚLI MANKO: Valcíři do poločasu tlačili, ale zápas otočili až po změně stran. Foto: Petr Pavelka

Atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek připravil pod 
záštitou města Frýdek-Místek 
na sobotu 6. listopadu dal-
ší ročník Hornické desítky. 
A jubilejní 25. ročník předčil 
všechna očekávání. V pra-
vé poledne poslala velká 
osobnost světové atletiky, 
mistryně světa a světová re-
kordmanka na 800 m Jarmila 
Kratochvílová na start první z 
více než sedmi stovek dětí v 
závodech mládeže. 

Ve tři čtvrtě na tři vyrazil dav 
563 účastníků Běhu pro zdraví 
na svůj kilometrový okruh mís-
teckým parkem a patnáct minut 
po nich odstartovalo 504 běžců 
na 10 km a 167 běžců na Kon-
diční běh 3333 m. Ve všech 
závodech byl výrazně překonán 
účastnický rekord a celkový po-
čet aktivních účastníků dosáhl 
neuvěřitelných 1943!! Velké 
poděkování patří všem závod-
níkům i stovkám diváků, kteří si 

Hornická desítka s legendární Kratochvílovou
našli cestu na tuto akci. Podě-
kování za podporu patří rovněž 
všem sponzorům, bez nichž by 
akce nemohla proběhnout a 
také všem obětavým pořadate-
lům. Jubilejní ročník se prostě po 
všech stránkách vydařil. 

Jako první poslala světová 
rekordmanka Jarmila Krato-
chvílová na start nejmenší děti 
a postupně jich bylo ve dva-
nácti kategoriích rekordních 
709. Od těch nejmenších do 
tří let, kteří společně se svými 
rodiči zvládli trať 80 metrů, až 
po dorost, na který čekalo 1672 
m. Pro prvních šest v každé 
kategorii byly připraveny pěk-
né ceny a tradičně se losovala 
bohatá tombola. Pro děti bylo 
rovněž připraveno zábavné od-
poledne s různými soutěžemi a 
obrovskou odezvu měla auto-
gramiáda mistryně světa. 

Patnáct minut před třetí hodi-
nou se dal do pohybu dav 563 
účastníků Běhu pro zdraví, kteří 

si vyzkoušeli kilometrovou trať 
parkem. Většina z účastníků 
startovala v tričku s emblémem 
závodu, které bylo připraveno 
pro prvních pět set přihlášených.

V patnáct hodin pak odstar-
tovalo 671 běžců hlavního zá-
vodu. Rekordních 504 běžců z 
Maďarska, Polska, Slovenska, 
Velké Británie a celé České 
republiky bylo přihlášeno na 
deset kilometrů a 167 si jich 
vyzkoušelo Kondiční běh, tedy 
pouze 1 okruh o délce 3333 m. 
Větrné počasí nepřálo časům, a 
tak přes hvězdné obsazení hra-
nice 30 minut nepadla. Zvítězil 
Laszlo Tóth z Maďarska 30:13 
min, před loňským vítězem Mi-
lanem Kocourkem z Kroměříže 
a svým krajanem Barnabašem 
Benem. Výborné 7. místo vybo-
joval domácí Peter Mikulenka. 
Mezi ženami zvítězila Viktoria 
Pogorelska 34:55 min., před Li-
lia Fisikovici (obě z Ukrajiny) a 
Agnieszkou Gortel z Polska.

LEGENDA NA STARTU: Závod ozdobila svou účastí Jarmila Kratochvílová.   Foto: Petr Pavelka

DOROST
Sigma Olomouc B - starší 

dorost A 5:2 (3:1) 
Ostrák 2

Simga Olomouc B - mladší 
dorost A 3:4 (1:2) 

Petr Němec 2, O. Boráň, Prudký
starší dorost B - MFK Havířov 

2:5 (0:2) 
Chlebek I 2
mladší dorost B - MFK Haví-

řov 4:2 (3:1) 
Červeňák 2, Sušovský, Štěrba

ŽÁCI
starší žáci B - SK Brušperk 

U15 7:0 (2:0)
Patrik Němec 2, Janošec, Ho-
leksa, Tvrdý, Račev, Vlček
V utkání jsme navíc neproměnili 
dvě penalty (Koulák a Vokoun). 
Výkonnostní rozdíl mezi žákov-
skou divizí a krajským přeborem 
je opravdu velký.

PŘÍPRAVKA
MFK Karviná - ročník 2000 2:3 
Hajnoš 2, Křižák
MFK Karviná - ročník 2001 1:2 
Procházka, Daněk
ročník 2000 - SFC Opava 1:1 

Kamenišťák
ročník 2001 - SFC Opava 0:1

ročník 2002 - (9. místo)
Výsledky Fotbalu FM: - SK Hra-

nice 0:1, - Vítkovice 0:2, - Kop-
řivnice 1:3 (Šigut), - Juventus 
Bruntál 0:3, - FC Vsetín 3:1 (Ši-
gut, Kulhánek, Bystřičan).
Naše mladé naděje bojovaly 

v Brušperku
Naši benjamínci (ročník 2004) se 
zúčastnili svého prvního turnaje, 
který se konal ve sportovní hale v 
Brušperku. Místní pořadatelé měli 
v nádherné hale připraveny i doplň-
kové soutěže mezi jednotlivými zá-
pasy a nutno jim vyseknout poklonu 
před organizací celého turnaje. 
Mladí valcíři předvedli své fotbalo-
vé dovednosti, které se zatím na-
učili, a své věrné fanoušky v po-
době rodičů, babiček, dědečků a 
známých, odměnili svým „fotbalo-
vým uměním“. Celý turnaj odehráli 
s obrovskou chutí a nasazením a 
svou radost ze hry předváděli i pří-
mo na hřišti. Turnaje v Brušperku 
se zúčastnili: Lukáš Rek, Vojtěch 
Kaňák, Michal Štětinský, Martin 
Hrubý, Jiří Vokoun a Tomáš Ma-
loň. Trenéry byli Roman Vojvodík 
a Roman Šimánek.
Výsledky Fotbalu FM: - Mošnov 
1:2 (Rek), - Lučina 1:3 (Štětin-
ský), - Brušperk 6:1 (Rek 2, Hru-
bý, Štětinský, Kaňák, Maloň), - 
Dobrá 5:0 (Štětinský 4, Vokoun).

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

20. 11. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
21. 11. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
21. 11. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
24. 11. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
27. 11. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
28. 11. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
28. 11. 17:00 - 19:00 Veřejné bruslení – MIKULÁŠ NA LEDĚ

Plavání pro veřejnost zajišťujeme
pouze koupením permanentky (plavenky).

Cena plavenky je 500 Kč/čtvrtletí. Děti do 10 let 500 Kč/půlroční.
Pondělí 19:00 - 20:00, Úterý 16:00 - 17:00, 18:00 - 19:00

Středa -, Čtvrtek 19:00 - 20:00, Pátek 18:00 - 19:00 www.11zsfm.cz

FUTSAL - 6. ZŠ od 20 hodin- 26. 11. United FM - Gilotina Choceň
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Hokejoví druháci tentokrát 
narazili na Havířov a Kopřiv-
nici. Přáteláček si zahráli i za-
čínající kluci z přípravky proti 
Studénce. 

První zápas proti AZ Havířov 
byl od začátku až do konce jedno-
značnou záležitostí našich kluků, 
kteří vyhráli 9:3. O branky se po-
starala 3x Anička Fialová, 3x Mar-
ťas Říhošek, po jedné pak přidali 
Šimon Puzoň, Ben Kolder a Marek 
Bláha. Asistovali jim 2x Áďa Spur-
ný, taktéž 2x Šimi Puzoň a jednou 
Tomík Adámek s Markem Bláhou. 

Druhý zápas sehráli proti klu-
kům z Kopřivnice. Po bojovném 
výkonu a utkání plném obratů 
jsme nakonec podlehli 6:7. V tom-

Turnaj druháčků skončil opět úspěšně
to utkání zazářil čtyřmi góly Mára 
Bláha. O další dva góly v soupe-
řově síti se postarali opět Marťas 
Říhošek a Šimi Puzoň, který si 
připsal i jedinou přihrávku. 

Přípravkáři si pozvali kluky ze 
Studénky a zvítězili 9:1, i když ně-
kteří z nich hráli své první utkání 
v životě. Mezi takovými byl Lukáš 
Tichavský, který vstřelil hattrick. 
První utkání ozdobil dvěma góly 
i Matěj Skotnica. Gól a asistenci 
si připsal Filip Vybíral, také Eli 
Puzoňová (dvojče slavnějšího 
bratra) si připsala gól a dvě asi-
stence. První gól zápasu vstřelil 
Kubík Bradna, pro kterého to bylo 
první střídání v životě. Asistenci si 
také připsal Marťas Rýpar.

Na svého soupeře z Kop-
řivnice si házenkáři SKP vě-
řili a do souboje vlétli plnou 
parou. Po osmi minutách už 
vedli nad Kopřivnicí 6:1 a své 
vedení navyšovali dál. 

V utkání byli hráči SKP jedno-
značně lepším celkem, a tak na 
něj Kopřivnice ztrácela o polo-
čase už celých jedenáct branek 
(20:9). Během třetí patnáctimi-
nutovky zvládli domácí prohloubit 
propast ještě o dalších pět bra-
nek (45. minuta 30:14) a navíc 

Házenkáři SKP Frýdek-Místek 
se odrazili ode dna tabulky

SKP F-M – KH Kopřivnice 37:25 (20:9)
jejich branku hájil výborný Šoltés, 
na jehož výkony hledali Kopřiv-
ničtí marně recept. Naopak do-
mácí Holbein s Hojníkem byli při 
chuti, a tak vítězství zůstává ve 
Frýdku-Místku. Domácí potvrdili 
stoupající výkonnost pod vede-
ním trenéra Jiřího Kekrta.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés, Pyško - Petrovský 2, O. 
Meca 4, R. Meca 3, Horut 1, 
Pernický 3, Drozd 2, Dyba 3, Va-
cula 4, Hes 3, Unger, Holbein 6, 
Hojník 6/1. Trenér Jiří Kekrt

V utkání 18. kola II. ligy 
Východní skupiny nastoupily 
proti sobě ve frýdecko-mís-

Hokejisté na Prostějov nestačili
HC F-M – LHK Jestřábi Prostějov 3:8 (1:1, 1:3, 1:4) 

tecké sportovní hale dvě muž-
stva z opačných pólů tabulky. 
Frýdečtí hokejisté hostili pro-
stějovské Jestřáby, kteří hníz-
dí na třetím místě tabulky.

Do začátku utkání vstoupilo 
lépe domácí mužstvo. Již po pár 
vteřinách hry prověřili hostující-
ho gólmana Slováka. V čase 
1:46 byl vyloučen prostějovský 
Ivo Peštuka a Frýdku-Místku se 
naskytla šance přesilové hry. 
Tu využil v čase 2:58 Roman 
Maliník po přihrávce Honzy 
Kudláčka – 1:0. Domácí po této 
brance byli při chuti, ale první 
třetina skončila za nerozhodné-
ho stavu 1:1. 

Druhou třetinu zahajoval 
Frýdek-Místek bez vyloučené-
ho Hartmanna a početní výho-
du jednoho hráče v poli navíc 
hosté dokázali zužitkovat – 1:2. 

Domácí mohli na tuto branku 
odpovědět díky přesilové hře 5 
na 3, ale ta zůstala nevyužitá. 
Domácí diváci se nakonec vy-
rovnání dočkali. V polovině 26. 
minuty se po krásné souhře 
Jana Kolaříka, Petra Rozuma 
trefil mladší z bratrů Sluštíků 
Jan 2:2. Po vyrovnání domácí 
vyvíjeli na hostující mužstvo 
velký tlak a byli lepším týmem, 
ale gólově to nedokázali nijak 
zúročit. Hosté pak zápas otočili 
– stav po 40. minutách byl 2:4 
z pohledu domácích. 

Frýdek-Místek se ve třetí tře-
tině snažil o vstřelení kontaktní 
branky, ale jeho snahu zhatila 
další oslabení. Trefil se už jen 
v 51. minutě Jan Kotásek, což 
znamenalo pouze dílčí korekci 
na 3:6. Poslední gól padl v čase 
59:59 a uzavřel skóre na 3:8. 

z atletiky

Běžci ve Zlíně
Skvělým způsobem si vedla 

skupinka běžců Slezanu Frý-
dek-Místek na 63. ročníku Běhu 
Zlínem – Přes valašské kotáry. 
Osm našich závodníků = osm 
stupňů vítězů – 5 vítězství, 3 
druhá místa! Za pěkného po-
časí zvítězili Slezanští hned v 
první kategorii předžaček, kde 
mezi třicítkou závodnic nenašla 
rovnocennou soupeřku Kristýna 
Škanderová. V mladším žactvu 
na trati 1370 metrů zvítězila jas-
ně Helena Benčová před Evou 
Pištekovou, Dominik Janeček 

přišel o vítězství ve finiši, přesto 
je druhé místo úspěchem. Mezi 
dorostenci zvítězil s přehledem 
Tomáš Filipec, Petra Čaganová 
ovládla společný závod doros-
tenek a juniorek a Petr Lukeš 
nedal nikomu šanci mezi juniory. 
V hlavním závodě mužů na tra-
ti 8,2 km vybojoval druhé místo 
Peter Mikulenka. Všem blaho-
přejeme a děkujeme za výbor-
nou reprezentaci oddílu i města.

Na Štandlu se běhalo
V pěkném lesním prostředí 

vrchu Štandl v Místku a za so-
lidního počasí proběhl 10. ročník 

Štandl krosu. Připravil jej atletic-
ký oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek 
a na startu se sešlo 94 běžců. 
Nejprve vyrazili na trať 300 m nej-
menší děti a zvítězil Lukáš Holub 
a Eliška Kopcová. Všichni ostatní 
již kroužili na náročném okruhu 
dlouhém 1,2 km. Ve svých ka-
tegoriích zvítězili Kristýna Škan-
derová a Jan Kvaš (1999-2000), 
Gabriela Szotkowská (Jablun-
kov) a Dominik Janeček (ml. žac-
tvo), Veronika Siebeltová a Pavel 
Szymala (st. žactvo), Tomáš Fi-
lipec a Petra Čaganová (dorost), 
všichni Slezan F-M.

PŘED FOTBALOVOU ZIMOU: Mladí valcíři mají k dispozici umělku, ti nejmenší se ale už nastěho-
vali do hal.     Foto: Petr Pavelka

Pokud ano a jsi ročník 2001-
-2005, tak neváhej a přijď ty a 
tví kamarádi do hokejového 
klubu HC Frýdek-Místek, kde 
se naučíš nejen bruslit a hrát 
lední hokej, ale taky poznáš 
spoustu nových kamarádů.

Hokejový klub HC Frýdek-
-Místek pořádá každé pondělí 
a čtvrtek od 16:45 a v sobotu 
od 7:30 nábor chlapců ročníku 
2001-2005 do ledního hokeje, 
kde budeš mít měsíčně až 14 

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ: Malí caparti se brzy propracují k „opravdovým“ zápasům.    Foto: Petr Pavelka

Chceš se naučit hrát 
nejkolektivnější sport na světě? 

tréninkových jednotek pod vede-
ním až osmi profesionálních tre-
nérů ledního hokeje. Jsme přece 
zemí olympijských vítězů a ně-
kolikanásobných mistrů světa, 
tak neváhej a přijď i ty do hoke-
jového klubu HC Frýdek-Místek.

Bližší informace získáš na te-
lefonním čísle 603 785 852 (pan 
Martin Kurajský) a 728 174 123 
(pan Michal Bobok).

Hokejisté HC Frýdek-Mís-
tek už na tebe čekají… 
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ROMAN SCHMUCKER: Galerie pod zámkem připravuje vý-
stavu tohoto autora, jenž patří k zakládajícím členům výtvarné 
skupiny Chagall. Autor se zabývá malířskou tvorbou, pracuje 
staromistrovskou technikou. Charakteristickým rysem jeho poe-
tických obrazů s náměty potemnělých uliček v podvečerním svi-
tu plynových lamp, je romantická nostalgie, kterou už promítl i do 
několika zpodobnění Frýdeckého zámku.   Foto: Petr Pavelka

Soubor lidových písní a 
tanců Ostravica oslaví letos 
již 50 let od svého založení 
v roce 1960, kdy se tehdejší 
soubor Ondráš přestěhoval z 
Janovic do prostor Závodního 
klubu ROH Slezan ve Frýdku-
-Místku. Název SLPT Ostravi-
ca začali tanečníci a muzikan-
ti používat až od roku 1967.

U zrodu jednoho z prvních sou-
borů na Ostravsku v ZK ROH Sle-
zan stáli hlavně dva muži. Zakla-
datel janovického souboru Ondráš 
pan Karel Kozel a vedoucí hudební 
složky téhož souboru pan Jindřich 
Krupa. Přestěhování Ondráše do 
Místku přineslo souboru nové zá-
zemí, nové kroje, nábor nových 
členů a také spoustu vystoupení a 
zahraničních výjezdů. 

Od roku 1955 působila v Ond-
ráši také rodačka ze Starých Ha-
mer paní Věra Šimková, která byla 
požádána o vedení taneční složky 
také v ZK ROH Slezan. Osobnost 
paní Šimkové tak zůstala spojena 
se souborem téměř nepřetržitě až 
do roku 1991. Poté se do něj zno-
vu dokázala vrátit a spolupracovat 
s další generací v letech 2002-
-2005. Jako dlouholetá umělecká 
vedoucí a choreografka ovlivnila 
soubor, který známe od roku 1967 
už jako Soubor lidových písní a 
tanců Ostravica, ze všech nejvíce. 
Přestože Ostravica spolupracovala 
v začátcích také například s Věrou 
Šejvlovou nebo Františkem Bonu-
šem, choreografie Věry Šimkové 
zůstaly nadčasovým uměleckým 
materiálem po celých padesát let a 
dodnes tvoří většinu základního re-
pertoáru souboru. Paní Věrka také 
spolu s dlouholetým primášem 
Josefem Pavlánem, cimbalistou 
Vladislavem Turkem a dalšími pro-
vedla výzkumné cesty za místními 
pamětníky na moravsko-sloven-
ském pomezí. V kraji kolem horního 
toku řeky Ostravice a jejích prame-
nů provedli první výzkum už v roce 
1960 Jindřich Krupa a Zdislav 
Lehnert, díky kterým se dochovalo 
velké množství písní a tanců z této 

Ostravica slaví padesátku
oblasti. Dalšími důležitými muži po 
jejím „uměleckém“ boku byli Pavel 
Goluch, Vojtěch Děcký, Leopold 
Kotek a v pozdějších letech třeba 
Jiří Vlkojan či Jiří Adámek.

Ostravica se svojí cílevědomou 
prací na muzikantském i tanečním 
poli dostala velmi rychle do pově-
domí nejen ostatních folklórních 
uskupení v tehdejším Českoslo-
vensku, ale zaujala také odbor-
nou veřejnost. Nejvýznamnějším 
oceněním v té době bylo udělení 
státního vyznamenání „Za vynikají-
cí práci“, které soubor získal v roce 
1975. V letech 1977 a 1980 se 
soubor probojoval sítem náročných 
soutěží až na III. a IV. Českoslo-
venský festival folklórních souborů 
v Košicích, což byl veliký úspěch. 
Na největším folklórním festivalu 
ve Strážnici účinkovala Ostravi-
ca několikrát, ale jen jednou se jí 
podařilo získat ocenění. Až v roce 
2006 porota udělila titul „Laureát“ 
manželům Vlčkovým „za působi-
vou interpretaci tance starodávný“.

Zahraniční cesty souboru 
byly vždy velmi úspěšné, ať už 
se soutěžilo nebo „jen“ vystupo-
valo. Kromě italského bronzu a 
zlata z let 1971 a 1984 a stříbrné 
valašky z polského Zakopané-
ho z roku 1978 přijela Ostravica 
ověnčená medailemi z festivalu 
v exotické Jihoafrické republice. 
Mezinárodní porota udělila soubo-
ru dvě 1. místa, jedno 2. místo, tři 
3. místa a jedno zvláštní ocenění 
za originalitu. Folklór horalského 

Lašska a moravsko-slovenského 
pomezí zavítal během padesáti 
let do těchto zemí: Belgie, Itálie, 
Polsko, Anglie, NDR, Francie, 
Portugalsko, Švýcarsko, SSSR, 
JAR, Slovensko, Německo, Švéd-
sko, Gran Canaria, Tenerife, Ru-
munsko, Srbsko, Brazílie, Bosna 
a Hercegovina, Makedonie. Do 
některých evropských států se 
soubor podíval opakovaně.

Novou perspektivu, inspiraci, 
ale také jinou uměleckou práci 
přineslo souboru založení dětské 
části – Malé Ostravice. Od roku 
1996 si tak dospěláci vychovávají 
své nástupce. Děti se ve třech 
tanečních skupinách postupně 
seznamují se základy říkadel, 
písní a tanců z našeho regionu, 
aby mohli v mládežnickém věku 
doplnit dospělou složku.

Současné vedení souboru se 
snaží navazovat na umělecký 
odkaz Věry Šimkové a Vladisla-
va Turka, který obohacují vyvíje-
jícím se obrazem folklorismu tak, 
aby si divák odnášel vzpomínky 
nejen na tradice regionu, ale 
také zážitek z životních příběhů. 

V sobotu 13. listopadu v Kině 
Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 
proběhl k tomuto významnému 
jubileu slavnostní pořad Obrázky 
životem malované. V programu, 
realizovaném i za podpory Sta-
tutárního města Frýdek-Místek, 
vystoupilo téměř 100 součas-
ných i bývalých členů souboru 
ve věku od 5 do 60 let.

Až do 26. listopadu můžete 
ve frýdeckém Langově domě 
zhlédnout dvě výstavy – mal-
by Denisy Fialové a obrazy 
Jaroslava Kapce. 

Akryly na plátně Denisy Fia-
lové mají nezaměnitelný, lehce 
naivní, ale hravý rukopis, takže 
si neváhá pro jejich interpreta-
ci pomoci pojmenováním jako 
„Snažím se vyhýbat přilnavým 
mořským řasám, ostnatým drá-
tům a ostružiní“, jindy se naopak 
schová za anglický název nebo 
si pohraje s češtinou (Ve víru 
kance). „Její malba nás zavádí do 
rádoby pozitivních, veselých situ-
ací a příběhů, pod touto pozitivní 
skořápkou se však skrývají lidská 
dramata, jež u ní zastupují napří-

JAROSLAV KAPEC: Jeden z dvojice autorů vystavujících momen-
tálně v Langově domě.   Foto: Petr Pavelka
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klad zvířata, ale i neživé předmě-
ty,“ říká o autorce Aleš Hudeček.

Druhým autorem je Jaroslav 
Kapec, galerie Langův dům tak při-
pomíná výročí úmrtí tohoto umělce, 
který podle kritiků klade důraz na 
asociativní dějovost a klade až ag-

Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-
tek hostí až do 24. listopadu vý-
stavu z díla významné regionál-
ní výtvarnice Elišky Servátkové. 
Pořádána je za podpory sená-
torky a primátorky Frýdku-Míst-
ku Evy Richtrové u příležitosti 
jejich nedožitých 95. narozenin.

Eliška Servátková (18. 7. 1915 
- 25. 11. 2008) patřila k nejvýraz-
nějším osobnostem frýdecko-mís-
tecké výtvarné obce, její jméno 
bylo známé i za hranicemi našeho 

Výstava z díla Elišky ServátkovéVýstava z díla Elišky Servátkové

resivní otázky. „Umění se mu po-
čalo jevit jako vidění naděje, neboť 
se prolíná v možnosti lidství,“ říká o 
něm například Vilém Júza. 

Projekty Langovy galerie pod-
pořilo mimo jiných i Statutární 
město Frýdek-Místek.  (pp)

regionu. Celý život se věnovala 
malbě a grafice. Do svých obrazů 
převáděla motivy z milovaného 
města Frýdku a Místku i Pobe-
skydí. V kreslených reportážích 
ožívali poutníci frýdeckých poutí 
a především místní postavičky lidí, 
které potkávala. Od větších obra-
zů občas utekla i k něčemu méně 
pracnému, například k zátiší s 
květinami. Ráda také portrétova-
la. Je laureátkou Ceny statutární-
ho města Frýdek-Místek.

Galerie Pod Svícnem při-
pravuje již osmou kolektivní 
přehlídku. Salon Omalovánka, 
kterému bude vzhledem k té-
matu předcházet i tvůrčí dílna, 
se bude letos konat v prosto-
rách domu Pod Svícnem od 18. 
prosince do 31. ledna. Případní 
zájemci o účast mohou kontak-
tovat galerii do 17. prosince.

„Chtěli bychom se pokusit o 
rehabilitaci tématu – a to vyma-
nit omalovánky z úzkého pojetí 
čmárání pro děti, aniž bychom 
zavrhli „objevování dětského“ 
a vrhnout se na významy „do-
plnit, domyslet, dotvořit“, nikoli 
ve smyslu vytvoření předloh k 
omalování, ale vytvoření vodítek 
a impulzů k neustále aktualizo-
vané potřebě dotvářet, oteví-
rat, uzavírat a rozluštit – čili k 
principům platným až do věku 
důchodového,“ popisuje záměr 
kurátorka výstavy Dagmar Ča-
plyginová. 

Díla, která budou v rámci salo-
nu nakonec vystavena, by měla 
mít alespoň dva autory, dílo by 
mělo vznikat postupně, mělo by 
se dotvářet po částech. Téma 
omalovánky, technika i rozměry 
jsou zcela libovolné, omalovánka 
může být i prostorová. Aby mohlo 
dojít k zajímavé výměně a vlastní-
mu výběru omalovánky, proběh-
ne pro účastníky salonu setkání a 
zároveň tvůrčí dílna v sobotu 20. 

Galerie Pod Svícnem chystá 
další tradiční kolektivní Salon 

listopadu v prostorách Výtvarné-
ho oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku. 
Bližší informace je možno nalézt 
na stránkách galerie. 

Salon Omalovánka bude opět 
představen v souhrnném kata-
logu. Letošnímu ročníku Salonu 
předcházelo již sedm kolektiv-
ních výstav s tématy Slast, Bar-
va, Portrét, Anděl, Fáma, Klišé 
a Chvění. Dovolujeme si upo-
zornit, že katalogy z vybraných 
Salonů jsou v omezeném počtu 
stále k dispozici v Antikvariátě 
Pod Svícnem.

Účastníci loňského Salo-
nu Chvění: Terezie Kolářová, 
Marta Kolářová, Jiří Másilko, 
Tomáš Hrubiš, Jaroslav Malík, 
Veronika Opavská, Jiří Helcel, 
Ludmila Olejová, Olga Fidzin-
ská, Tamara Blažková, Zora 
Jarcovjáková, Lina Németh, 
Oldřich Morys, Alena Musilová, 
Silvia Němcová, Marek Pražák, 
Markéta Vlčková, Jan Bittner, 
Tomáš Lindovský, Zuzana Ča-
dová, Eva Jurčová, Soňa Janoš-
cová, Tomáš Rozehnal, Michal 
Pustějovský, Natálie Pěrková-
-Knotková, Těreškovová, Pavel 
Preisner, Lubomír Jarcovják, Ivo 
Sedláček, Zdeněk Gajdoš, Pa-
vel Albert, Nikola Femdrychová, 
Katarína Jančovičová, Jaroslav 
Čevora, Jana Trubačová, Pavel 
Macura, Lukáš Henzel, Martina 
a Břetislav Svozilovi. 
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Dvě výstavy v Langově domě
„Rok a měsíc po „premié-

ře“ se do Stounu vrací sku-
pina Toxique, držitel ceny 
Anděl 2008 za objev roku,“ 
zve na nadcházející koncert 
kapely dramaturg frýdecko-
-místeckého klubu Kamil Ru-
dolf. Ve čtvrtek 25. listopadu 
se muzikanti v čele s Klárou 
Vytiskovou představí v rámci 
turné k novému albu, které 
vyšlo letos v září.

Hudba Toxique jde napříč 
hudebními žánry. Sami členové 
tvrdí, že hrají hudbu na pomezí 
retropopu, souljazzu a groove-
rocku. Zpěvačka kapely Toxique 
Klára Vytisková (24) pochází z 
muzikantské rodiny. Jejím otcem 
je kontrabasista Vladimír Vytis-
ka, který mimo jiné působil v 80. 
a 90. letech ve skupině Nerez. 
Hudbě se Klára věnuje od dět-
ství, krom zpěvu, který studovala 
na Vyšší odborné škole Jarosla-
va Ježka, hrála i na housle, sa-
xofon a klavír.

Recenze nového alba jsou 
velmi příznivé, například server 
idnes.cz uvádí: „Nasazení, s ja-
kým se Toxique vrhli do druhé 
desky, se vyplatilo a změna, kte-

Toxique po roce znovu ve Stounu
rou prošli, není kostrbatá. Album 
Outlet People zaujme už lesklou 
černí na jednoduše efektním oba-
lu. Po jeho poslechu už v souvis-
losti s kapelou nepůjde používat 
slovo retro. Nezáleží na tom, jestli 
je to strategie, nebo náhoda, ale 
vlna elektropopu, kterou Toxique 
na novince sjíždějí, jim rozhodně 
sedne. V novém kabátu se totiž 
neztratilo to zásadní – smysl pro 
silné melodie a charizmatický 
zpěv Kláry Vytiskové, který je 
stále rozpoznatelný a jeho ujetost 
pořád balancuje přesně na hrani-
ci mezi rozverností a afektovanou 
otravností tak, aby na tu špatnou 
stranu nepřepadl.“

„Myslím, že hudba z nové 
desky je nanejvýš zajímavá a 
pro mnohé i překvapivá,“ ko-
mentuje nové album dramaturg 
klubu. „Fanoušci kapely i ti, kteří 
jejich hudbu na živo ještě neza-
žili, by neměli váhat a do Stounu 
v sobotu 25. listopadu rozhodně 
zajít. Bude to stát za to, už proto, 
že skupina přijíždí s novou scé-
nou a novými aranžemi, které 
jsou podstatnou součástí celého 
vystoupení!“ zve na koncert „To-
xiků“ Kamil Rudolf.

V sobotu 20. listopadu se 
bude v prostorách frýdeckého 
klubu Stoun rozléhat zpěv de-
vítinásobného zpěváka roku 
Dana Bárty a hudba doprová-
zejícího tria Roberta Balzara. 
Koncert je součástí turné, 
promujícího novou desku to-
hoto uskupení, vzešlého ze 
skupiny Illustratosphere, Bár-
tova projektu z minulých let.

Své první společné album 
Bárta s triem, nazvané Theyo-
ries, míchali v Sear Sound stu-
diu v New Yorku pod vedením 
Jamese Farbera a masteroval 
je Mark Wilder ve studiu Battery.

„Theyories je hříčka slov 
THEY a STORIES a také slova 
THEORIES. Jedná se tedy o 
„Jejich příběhy převyprávěné na 
základě nějakých teoretických 
premis, hmm, mimo jiné užitím 
hudební teorie. Přičemž ti Oni 
jsou umělci, jejichž písně pro 
mne znamenaly změnu ve vní-
mání muziky,“ vysvětluje název 
nového alba Dan Bárta.

Nová deska bude obsaho-
vat 11 písní známých interpretů 
(Led Zeppelin, The Police, Ja-
miroquai atd.) + chorál ze 13. 

Nejlepší zpěvák vystoupí ve Frýdku
století. „Asi před pěti lety jsem 
měl období, že už mě skoro nic 
nebavilo, tak jsem si namátkou 
nakoupil asi pět desek z „klasi-
ky“ – Baltic Voices a nějaké litur-
gické zpěvy a chóry a také CD 
La Belle Marie od Anonymous 
IV. První píseň, prostý nápěv, 
melodie – mariánská modlitba, 
zaznamenaná koncem třinác-
tého století, nazpívaná o sedm 
set let později čistými a jasný-
mi dívčími hlasy v unisonu bez 
harmonie. Uhranula mě svou 
jednoduchostí, čistotou, logikou, 
krásou tak, že bude i na Theyo-
ries,“ upřesňuje výběr chorálu ze 
13. století Dan Bárta.

Posluchači na novém CD na-
jdou většinu písní, které v podání 
Dana Bárty a tria Roberta Balza-
ra ještě nikdy neslyšeli. „Všichni 
by mohli čekat, že nahrajeme 
skladby, které jsme většinou hráli 
živě na koncertech. Koncept byl 
ale jasně dán – nahrát věci, kte-
ré Dana během času nějakým 
způsobem ovlivnily. Takže jsou 
to většinou věci z oblasti rocku, 
popu, funku. Pro mne jako basis-
tu a aranžéra to byla velmi zají-
mavá zkušenost, jak tyto skladby 

uchopit a hrát v klasickém jazzo-
vém kvartetu. Po selekci zbylo 12 
skladeb, některé jsou reharmoni-
zovány, přearanžovány a dány 
do různých rytmů. Jsem rád, že 
se nám to podařilo podle našich 
představ a doufám, že se bude 
nová deska líbit,“ dodává k The-
yories Robert Balzar.

„Na koncertě ve Stounu bude 
Dana Bártu doprovázet trio ve 
složení Robert Balzar – kontra-
bas, Stanislav Mácha – piano 
a Jiří Slavíček – bicí,“ informuje 
dramaturg klubu Kamil Rudolf. 
„Věřím, že všichni fandové 
opravdu kvalitní muziky si tuto 
příležitost nenechají ujít, já sám 
jsem hodně zvědavý na nové 
verze známých skladeb, reakce 
kritiků jsou totiž velmi pozitivní,“ 
dodává Rudolf.

V pátek 19. listopadu se 
hudební klub Stoun stane 
Mekkou frýdecko-místecké 
hip hopové komunity – stage 
a celý klub ovládnou dvě zá-
sadní partičky domácí scény 
– Prago Union a BPM (Básníci 
před mikrofonem).

Pražská hip hopová skupina 
Prago Union vznikla okolo roku 
2002. Tehdy se poprvé sešli její 
členové, kteří se však již dobře 
znali z minulé spolupráce. Oni čle-
nové jsou rapper Kato (známý také 
jako Deph, bývalý člen skupiny 
Chaozz) a DJ Kupla (také spolu-
pracoval s Chaozzem). Na kon-
certech tuto dvojici doprovází další 
rapper Dědek. Svůj styl definují 
jako tru skool hip hop, tedy hip hop 
oplývající klasickými zaběhlými po-
stupy již z konce devadesátých let, 
ať už jde o bicí nebo třeba basy.

Po čtyřech letech koncertování 
a společné studiové práce bylo 
oznámeno vydání debutového 
alba skupiny Prago Union. To 
vyšlo v roce 2006 na nahrávací 
společnosti Strojovna/Universal 
a nazváno bylo HDP (Hrubej Do-
mácí Produkt). Jako hosté se na 
albu objevili jak čeští rappeři jako 
například Phat ze Super Crooo, 
tak i zámořští, jako jsou například 
EdO.G, Planet Asia nebo Masta 
Ace. Na aktuálním turné Prago 
Union promují album, vyšlé na 
letos jaře pod názvem Dezorient 
Express. Album má nejlepší re-
cenze v historii českého hip hopu. 

„Když si po pěti letech od 
HDP nové album pustíte, několik 
věcí vás nutně zarazí. Je to ještě 

Prago Union a BPM ve StounuPrago Union a BPM ve Stounu

složitější nahrávka, nemá zrovna 
veselou náladu a hlavně – Katův 
(Dephův) hlas a výslovnost jsou 
jiné. Kvůli rodinným dispozicím, 
problémům se štítnou žlázou a 
špatné životosprávě totiž přišel o 
část zubů,“ komentuje poslední 
placku Prago Union dramaturg 
Stounu Kamil Rudolf.

Liberecký projekt BPM byl na 
hudební scéně zaznamenán po-
prvé v roce 2006. V tu dobu spo-
jili své aktivity Lipo a Paulie, aby 
proklestili cestu stylu projevu, co 
nemá na české hip hopové scé-
ně obdoby. Jejich aktivity si všiml 
nestor rapové scény P.a.trick a 
nabídl jim vydat debutovou des-
ku BPM pod křídly svého labelu. 
Ještě před samotným vydáním 
desky v zimě 2007 na televizní 
stanici Óčko rotuje klip k jejich 
prvnímu singlu Madam poezie a 
vrývá BPM nesmazatelně do pod-
vědomí scény. Deska nazvaná 
Slova pak zaznamenává značný 
ohlas jak u širší posluchačské 
veřejnosti, tak u hudební kritiky, 
která nebývá k rapovým deskám 
zrovna vstřícná. 

Druhým albem v pořadí je plac-

ka Slova Kenny Rough Remixed 
(2008) – podle názvu je jasné, že 
jde o remixy prvního alba, o kte-
ré se postaral nadějný producent 
Kenny Rough. Ten se po čase 
stává pevnou součástí kapely, 
doprovází BPM na koncertech a 
producentsky se podílí na zatím 
poslední desce nazvané Hori-
zonty (2009). Ve stejném roce se 
nadprůměrně inteligentnímu hip 
hopu, produkovanému projektem 
BPM, dostává ocenění ve formě 
Anděla v příslušné kategorii.

„Frýdek-Místek bude podruhé 
svědkem vystoupení Prago Uni-
on, BPM u nás mají premiéru,“ 
informuje dramaturg Stounu a 
dodává: „Příznivci žánru tak mají 
jedinečnou možnost seznámit 
se s hvězdami české hip hopové 
scény. Večer bude jistě podařený 
i proto, že vystoupení hlavních 
protagonistů večer doplní místní 
DJ‘s Skupla, Shupsta & Burcho.“

Místem setkání všech přízniv-
ců hip-hopu a nejen jich se může 
Stoun znovu stát v pátek 3. pro-
since, kdy zde v rámci Black 
Prince Tour vystoupí po roce po-
druhé slovenský rapper Rytmus.
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Odbor kancelář primátora 
v souladu s Pravidly pro udě-
lování Cen statutárního města 
Frýdku-Místku upozorňuje na po-
dávání návrhů  pro udělení Cen 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku v termínu do 31. 12. 2010 (viz 
níže a internetové stránky města 
www.frydekmistek.cz)

I. Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku za účelem ocenění 
mimořádných počinů ve všech 
oblastech společenského života 
města, které významně přispěly 
k jeho rozvoji a šíření jeho dob-
rého jména, jakož i k ocenění 

Výzva k podávání návrhů pro udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku
mimořádných projevů odvahy 
při záchraně lidských životů, 
rozhodlo udělovat Ceny statutár-
ního města Frýdku-Místku (dále 
jen „ceny města“).

Ceny města lze udělit
v následujících oblastech: 

vědecká činnost
výtvarné umění a architektura 

hudba 
literární činnost 

dramatické umění 
sport 

výchova a vzdělávání
záchrana lidských životů 

Ceny města se udělují jednou 
ročně vždy za uplynulý rok. 

Cena města může být udě-
lena občanům města a jeho 
rodákům. Občanem města pro 
tyto  účely se rozumí fyzická 
osoba s trvalým pobytem na 
území města. Výjimečně může 
být cena města udělena i jiným 
fyzickým osobám.

Cena města představuje pa-
mětní list, umělecké dílo s mo-
tivem města Frýdku-Místku a 
peněžní dar ve výši 20 000 Kč.

Cenu města lze udělit i in 
memoriam. V takovém přípa-
dě bude Cena města předána 
zpravidla nejbližšímu rodinnému 
příslušníku oceněného občana. 
Cenu města lze udělit opakovaně. 

II. Předkládání
a zpracování návrhů 

Výzva k podávání návrhů se 
zveřejňuje prostřednictvím sdělova-

cích prostředků v září příslušného 
roku, za který má být cena udělena. 

Předkládat návrhy na udě-
lení ceny města mohou pouze 
občané města, a to písemně 
prostřednictvím podatelny Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
nejpozději do 31. prosince toho 
roku, za který má být cena udě-
lena. Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště nomi-
novaného a odůvodnění nomi-
nace. Navrhovatel dále uvede 
své jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.

Návrhy eviduje a zpracovává 
odbor kancelář primátora.

Primátor předloží evidované 
návrhy, které obsahují všechny 
náležitosti dle odst. 2 čl. II, do 
15. ledna na schůzce předsedů 
politických klubů. Návrhy, které 
nebudou splňovat předepsané 
náležitosti, vrátí odbor kancelář 
primátora zpět navrhovatelům.
III. Rozhodování o udělován

cen a jejich předávání
Po předchozím projednání 

v radě města primátor předloží 
k projednání zastupitelstvu měs-
ta písemný materiál se jmény 
kandidátů na základě dohody 
předsedů politických klubů. 

Zastupitelstvo města může 
udělit cenu města jen v někte-
rých oblastech nebo nemusí 
udělit cenu města vůbec.

O udělování cen města se roz-
hoduje zpravidla na prvním zase-

Zumba párty
Stáž mexického tanečníka 

Juana Manuela Garcii, který do 
Frýdku-Místku zavítal poprvé 
v rámci Mezinárodního folklor-
ního festivalu, se chýlí ke konci. 
Na poslední listopadový den, 
úterý 30. 11., proto chystá ve 
sportovní hale 7. ZŠ od 18 ho-
din jeden z nejlepších světových 
tanečníků Zumby, Salsy či Strip 
Dance rozlučkovou párty. Hlav-
ním cílem Manuelova pobytu 
v našem městě byla propagace 
Zumby, což se mu daří dokona-
le. I proto zvažuje, že se k nám 
zase vrátí. Ale to až po podob-
né misi v Japonsku, Kanadě 
a Kolumbii. Více informací na
www.prestigefitstudio.cz.

dání zastupitelstva města v roce, 
kdy budou ceny města uděleny.

Ceny předává primátor na 
slavnostním večeru konaném 
zpravidla 14. března, u příležitosti 
vzpomínky na ozbrojený odpor 
3. praporu 8. pěšího pluku proti 

okupačním vojskům v roce 1939.
IV. Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla pro udělování 

Cen statutárního města Frýdku-
-Místku schválilo Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 18. 
zasedání konaném dne 20. 4. 09.
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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 elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
Sběr nebezpečných velkoob-

jemových odpadů
U prodejny Mountfield
 23.11. – 25.11.
U krytého bazénu 30.11. – 2.12. 
park. u Billy 16.11. a 18.11.

Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou

Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Kontakt na Sběrné dvory a mo-
bilní sběrnu Frýdecké skládky, a. 
s. tel.: 558 44 00 62, 733 347 236

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec
objek tč.p. 34, nebytové prostory o výměře 280 m2,
bývalá výrobna uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt č.p. 2318, 1. máje
nebytové prostory o výměře 42,60 m2, I. NP,
dříve kadeřnictví
objekt č.p. 1975, 8. pěšího pluku
nebytové prostory o výměře 15,08 m2, II. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 15,66 m2, IV. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 14,98 m2, IV. NP, kancelář
Malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o výměře 3 m2, I. PP, prodejní stánek
nebytové prostory o výměře 52,50 m2, I. PP, 4 prodejní stánky
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,25 m2, I. NP, sklad
objekt č.p. 811, Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 57,38 m2, IV. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, IV. NP, kancelář
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 

p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3975/7
nebytové prostory o výměře 94,86 m2, I. NP, garážování
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 1166, Těšínská
nebytové prostory o výměře 60 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, Těšínská
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 46, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 100,1 m2 I. NP, sklad
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 18,99 m2 II. NP, kancelář
objekt č.p. 1861, Střelniční
nebytové prostory o výměře 9,6 m2, kancelář
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 43,73 m2 II. NP, kanceláře

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 5139 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080 Kč 

budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 1723 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejniž-
ší nabídková cena 5.736.000 Kč

 garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 120.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 24. 11. 2010 

ve 13.00 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek, 

ve 13.20 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,

ve 13.40 hod. garáž bez č.p. 
/č.e., k.ú. Skalice u Frýdku-Místku

v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku Ma-

Nabídkové licitační řízení
gistrátu města Frýdku-Místku, 
ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistoty. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 19. 
11. 2010 na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, var. symbol 
31121111. 

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyš-
ší nabídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 
60 dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení, vzniká 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek nárok na smluvní pokutu ve 
výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinvestič-
ních dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu projektů ve zdravotnic-
tví pro rok 2011.

Podporovanými
oblastmi jsou:

1) výchova ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života rodin a popu-
lačních, sociálních nebo chronicky 
nemocných skupin obyvatelstva 
města Frýdku-Místku,

2) podpora materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlep-
šení zdravotního stavu obyva-
telstva ve městě, které se snaží 
zabránit zhoršování zdravotního 
stavu ohrožených skupin zejmé-
na seniorů, osob s mentálním, 
smyslovým či tělesným postiže-
ním a dětí,

3) podpora celoroční pravi-
delné činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany, včetně rekondičních a 
relaxačních pobytů,

4) vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postižených 
občanů, včetně vytváření rov-
ných podmínek.

Žadatel se do výběrového 
řízení přihlašuje na základě žá-
dosti, vyplněné za každou oblast 
samostatně. Součástí žádosti 

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2011
jsou přílohy: kopie stanov, statu-
tu, zřizovací listiny, apod., kopie 
smlouvy o uzavření účtu u ban-
kovního ústavu, kopie dokladu o 
přidělení IČ, kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statutárního 
zástupce, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění zástup-
ce jednat jménem subjektu na-
venek (podepisovat smlouvy), 
prohlášení o souhlasu se zve-
řejněním identifikačních údajů o 
poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace, v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů v platném znění, 
je-li žadatelem FO.

Požadované doklady o práv-
ní subjektivitě je možno přiložit 
pouze k jedné z žádostí, ale pak 
je nutno v každé další žádosti 
uvést, ke kterému jsou prvotní 
doklady přiloženy. 

Při hodnocení jednotlivých 
projektů bude přihlíženo:

K formální správnosti žádosti, 
k obsahové stránce žádosti, zda 
projekt odpovídá vyhlášeným 
dotačním programům, místním 
potřebám a prioritám v dané ob-
lasti, k efektivně vynakládaným 
finančním prostředkům, k plnění 
závazků vyplývajících ze smluv 
uzavřených na projekty v minu-
lém roce. 

Podmínky, zásady, žádost:
Veškeré informace souvisejí-

cí s výběrovým dotačním řízením 

včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku na podporu oblasti zdravot-
nictví, žádosti o dotaci poskyt-
nutou z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 
2011, jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.frydekmis-
tek.cz nebo přímo na Odboru 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
bližší informace pro žadatele 

o dotaci na podporu projektů ve 
zdravotnictví poskytne Věra Ko-
nečná, tel.: 558 609 315, e-mail: 
konecna.vera@frydekmistek.cz.

Termín pro podání žádosti:
žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi, a to doporučeně 
poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku nejpozději do 28. 2. 
2011 včetně, na adresu: 
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1149

738 22 Frýdek-Místek
v obálce označené textem: 

„Neotvírat – Žádost o dotaci 
(v levém horním rohu obálky). 
Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek p. o., Zámecká 
1266 nabízí seniorům a zdravot-
ně postiženým občanům města 
Frýdku-Místku, včetně Lískovce, 
Chlebovic, Zelinkovic, Lysůvek 
a Skalice, možnost dovozu obě-
dů až do domácnosti.

MÁTE ZÁJEM O DOVOZ OBĚDŮ DO DOMÁCNOSTÍ ?
Tato služba je poskytová-

na celoročně včetně víkendů a 
svátků s možností výběru  stravy 
běžné, diabetické a žlučníkové.

Obědy jsou dováženy pra-
covníky sociálních služeb v ter-
mojídlonosičích, které propůjču-
je naše organizace.

V případě Vašeho zájmu 
o naši pečovatelskou službu 
získáte potřebné informace  
přímo v Centru pečovatelské 
služby, Zámecká 1266, Frý-
dek-Místek nebo na telefon-
ních číslech 558 433 975, 775 
790 008. 
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Termín konání: 20. 11. 2010
Skalice

ZÁHOŘÍ - U ŽAMPIONÁRNY
 07,30-08,00
U KOSTELA 08,10-08,40
U KULTUR. DOMU 08,50-09,20
KAMENEC ROZCESTÍ
 09,30-10,00
KAMENEC U LÁVKY NA DOB-
ROU 10,10-10,40
U VRBY 11,20-11,50

Lískovec
U HŘIŠTĚ 12,20-12,50
U HASIČSKÉ ZBROJNICE
 13,00-13,30

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu 
v satelitních obcích statutárního města Frýdek-Místek

TOČNA HÁJEK 13,40-14,10
V obcích Skalice, Lískovec bude 
prováděn zároveň se sběrem 
nebezpečného odpadu i sběr 
velkoobjemového odpadu.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
mazací a motorové oleje, olejo-
vé filtry, tonery, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, zbyt-
ky barev, laků a ředidel, autoba-
terie, prošlé a nepotřebné léky.
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ te-
levizory, monitory, obrazovky, 
rádia, počítače, lednice, mraz-
ničky, sporáky, pračky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZA-
ŘÍZENÍ
POUZE KOMPLETNÍ – NERO-
ZEBRANÉ !!!
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, varné konvice, va-
řiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze Sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2011 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2011

na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, tel. 558 609 214.

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací – občan-
ských sdružení – pracujících 
s dětmi a mládeží a zdravot-
ně postiženými sportovci. 
Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit 
na území města. Dotace ne-
budou poskytovány podni-
katelským subjektům a spor-
tovním klubům zařazeným do 
Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s poža-
dovanými aktuálními přílohami je 
nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 30. prosince 
2010. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podá-
vat i v průběhu roku 2011. Na 
žádosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

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

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 podpo-
ru konání jednotlivých akcí v roce 
2011 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy nebo ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydek-

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2011

mistek.cz/občan/orgány města/
magistrát města/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy/
tiskopisy, materiály).

Kulturní fond je určen k pod-
poře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých občanů, 
kteří zajišťují kulturní aktivity pro 
občany města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele 
se musí nacházet na katastrál-
ním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost, nájmy či provoz zaří-
zení s požadovanými příloha-

mi je nutno zaslat na odbor 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
nejpozději do 31. prosince 2010. 
O dotace na jednotlivé akce je 
možno požádat ve dvou termí-
nech, a to do 31. prosince 2010 
a do 15. června 2011. Na žádos-
ti o dotaci odeslané 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.

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit statutárního města Frýdku-Místku na rok 2011
Odbor školství, kultury, mláde-

že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek 
z Fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit, že nové tisko-
pisy žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost nebo podporu konání 
jednotlivých akcí v roce 2011 je 
možné vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, nebo ze stojanu u informací 
v přízemí budovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis je možné získat i 
na webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/občan/
orgány města/magistrát města/ 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy/tiskopisy, materiály).

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

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 

činnost a jednotlivé akce s po-
žadovanými přílohami je nutno 
zaslat na odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy nebo 
podat na podatelně do 31. pro-
since 2010. Na žádosti o dotaci 
na celoroční činnost odeslané 
po tomto termínu nebude brán 

zřetel. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2011.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat platný Statut fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit, který je rovněž k dispozici na 
webových stránkách města.

Pro inzerci volejte

603 249 743
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

NOVINKA PRO VÁS
KURZ – SPONTÁNNÍ TANEC

Kurz spontánního prožitkového tance 
je určen pro každého, kdo se chce více 
spojit se svým tělem a propojit v sobě fy-
zickou a duševní část sebe sama. Většinu 
času žijeme ve své hlavě. Přemýšlíme, 
plánujeme, zabýváme se různou mentální 
činností. Díky tanci se dostaneme více do 
těla a také k prožívání přítomného oka-
mžiku. Můžeme v sobě objevit skryté zá-
soby energie, ukryté za nánosem různých 
negativních emocí. Skrze prožitek tance 
se dostaneme přes svůj smutek, hněv či 
zklamání k radostnému, plnému prožívání 
života. Nebo si prostě a jednoduše, krás-
ně a uvolněně zatancujeme.
26. 11. - BEZPLATNÁ UKÁZKOVÁ LEKCE

18:00 – 20:00 hod., SVČ Klíč FM,
budova A, Pionýrů 767, Místek

18. 11. - ADVENTNÍ KALENDÁŘ
– VÝTVARNÁ DÍLNA

Program: Nastane jedno z nejkrásnějších 
období v roce, a to Advent. Přijďte si k 
nám vyrobit adventní kalendář, s kterým 
si zpříjemníte čekání na Štědrý den.
Místo a čas: 15:30 – 17:30 hod., SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek
Cena: 60 Kč (materiál, lektor, pojištění)
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz

20. 11. - VYROBTE SI KRMÍTKO
PRO PTÁKY

Program: Pozor, pozor! V rodinném cen-
tru Klíček si můžete sami vyrobit dřevě-
né krmítko pro ptáky. Vše budeme mít 
připraveno, takže na vás zbude jen si to 
pěkně užít. Šroubovat, vrtat a lepit a na-
konec mít radost z vlastní práce. Zveme 
děti, rodiče, dospělé, celé rodiny. Děti si 
mohou pohrát v naší herně, dozvědět se 
vše důležité k zimnímu přikrmování ptáků, 
poslechnout si pohádku a písničky.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, Začátky: V 9:00, 
10:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.
V jednom termínu se může akce zúčastnit 
omezený počet zájemců. Vyberte si čas a 
dejte nám vědět předem.
Cena: 130 Kč / 1 krmítko (materiál, lektor, 
pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem e-mailem 
nebo telefonicky do 15. 11.
23. 11. - ADVENTNÍ KALENDÁŘ – VÝ-
TVARNÁ DÍLNA V KLUBU MAMINEK

Program: Nastane jedno z nejkrásnějších 
období v roce, a to Advent. Přijďte si k 
nám vyrobit adventní kalendář, s kterým 
si zpříjemníte čekání na Štědrý den.
Místo a čas: 8:30 – 12:00 hod., Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek
Cena: 60 Kč (materiál, lektor, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz

27. 11. - VYRÁBÍME
ADVENTNÍ VĚNEC

Program: Navštivte naši kreativní dílnu a 
vyrobte si jeden ze symbolů blížících se 
Vánoc. Materiál k výrobě bude připraven 
na místě. První adventní svíčka se zapa-

luje již v neděli 28. listopadu. Zveme děti, 
rodiče s dětmi, dospělé, celé rodiny…
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek, 14:00 – 16:00 a 16:00 – 18:00 h.
V jednom termínu se může akce zúčastnit 
omezený počet zájemců. Vyberte si čas a 
dejte nám vědět předem. Cena: 80 Kč/1 
věnec (materiál, lektor, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem e-mailem 
nebo telefonicky do 24. 11.

ŠACHY
5. 11.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hod.
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

19. 11.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hod.
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

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

pátek 19. 11.
Společenský večírek u příležitosti 
oslav 130 let vzniku zemědělského 
školství ve Frýdku-Místku – pořádá 

Střední škola zemědělská a lesnická ve 
Frýdku-Místku.
čtvrtek 25. 11.

Shromáždění delegátů Stavebního
bytového družstva ve Frýdku-Místku.

sobota 27. 11. 
Vratimovský odborný seminář na 

téma: Kde mizí lidský potenciál levice 
a proč.

Vystoupí: JUDr. V. Filip, předseda 
KSČM, prof. J. Keller, prof. O. Krejčí, 

Doc. F. Čuba aj.

Knihovna Jiráskova 506 – ústředí
1. 12. v 9.00 – 11.00 - Minivýuka základů 
práce na PC a internetu
27. 11. v 9.00 – 12.00 - Den pro dětskou 
knihu – oddělení pro děti a mládež
9.00 – 10.30 dramatické čtení a výtvarná 
dílna pro menší děti
10.30 – 12.00 veřejné čtení z vítězných 
prací dětské literární soutěže „Tvoříme 
vlastní nakladatelství“

Knihovna Hlavní 111
1. 12. v 9.00 – 11.00, 24. 11. v 8.30 – 10.30 
- Minivýuky základů práce na PC a internetu
16. 11. v 8.30 – 12.00 - Beseda s ilustrá-
torem A. Dudkem – pro zvané školy
23. 11. v 18.00 – 20.00 - Indie 2009 – La-
dakh, putování Malým Tibetem – cesto-
pisná beseda

Městská knihovna F-M
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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

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

17. listopadu v 19 hod.
Produkční agentura POINT Praha 

Rob Becker
CAVEMAN

Obhajoba jeskynního muže představuje 
humorné přemýšlení o rozdílech mezi 
muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly 
vyvolávají často nedorozumění. 
Hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach
Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

21. listopadu v 15 hod.
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

PEKELNÁ POHÁDKA... ANEB KAM 
ČERT NEMŮŽE

Pohádka o jednom hodném, ale osamě-
lém pekaři Vojtovi Rohlíčkovi, který se 
zamiloval do čertice Luciendy. 
Vstupné: 50 Kč

24. listopadu v 19 hod.
KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA 

A GEORGE AND BEATOVENS 
Speciální koncert k 45. výročí založení 
skupiny George and Beatovens a 65. vý-

ročí narození Petra Nováka.
Srdečně zveme všechny pamětníky.
Vstupné: 180 a 150 Kč

28. listopadu v 15 hod.
Divadlo Špílberg Brno

BOB A BOBEK
Veselé příběhy dvou králíků – Boba a Bob-
ka v muzikálové podobě. Vstupné: 50 Kč

Výstavy:
1.-30. 11. 

Pozdravy z Nepálu
kresba a akvarel Jiřiny Hamrlové

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
VII. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-

FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 
Potrvá do 21. listopadu.

BAREVNÁ KRÁSA MINERÁLŮ
ELIŠKA SERVÁTKOVÁ

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

Úterý 16. listopadu v 16,30 hod. – Lan-
gův dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-

projekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 18. listopadu v 16,30 hod. – před-

náškový sál v Zeleném domě 
ZMIZELÝ MÍSTEK

Také Místek se za posledních sto let 
změnil k nepoznání. Jak se stavěla 

místecká radnice, staveniště Národního 
domu, cvičení místeckých hasičů na 
náměstí, kudy vedla Hindenburgova 

ulice, místecké mlýny, dobové pohledy 
na Místek z věže farního kostela a další 

záběry v rámci cyklu přednášek o promě-
nách města Frýdku-Místku.

Čtvrtek 25. listopadu v 16,30 hod. – před-
náškový sál v Zeleném domě 

VIDÍM MĚSTO VELIKÉ…
Historie Frýdku a Místku ve světle 

archeologických výzkumů. Kámen, který 
odhalil pravdu, neolit v Lískovci, nálezy 

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19-23 hod.

19. 11. Evergreen Party
26. 11. Fata Morgána

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

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

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

KLUB NEZBEDA

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek

www.klub-stolarna.cz, Tel.: 558 629 135
Fotografie Radka Klímka

Hudba na Stolárně

OD ZRCADLA K MASCE
VÝSTAVA OBRAZŮ – VÍT ADAMUS

Nové obrazy Ivany Pavlišové

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

RESTAURACE U ZVONU

30. listopadu v 19 hod.
– Kino Petra Bezruče 

HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
Adventní koncert CHARITY

Frýdek-Místek
Vstupné: 250 a 200 Kč,
předprodej v NS Vlast

TANČÍRNA
Jedna z nejpopulárnějších tanečních 

akcí, kterou pořádá Národní dům. Určeno 
všem mládežníkům, jejich kamarádům a 
všem milovníkům tance. Tančíme stan-
dardní tance, latinsko-americké, disco, 

country a jiné ,,pecky“.
Začínáme v sobotu 27. listopadu v 19 hod.

Vstupné pro kurzisty tanečních pro 
mládež po předložení průkazu 80 Kč a 

ostatní 100 Kč
Předprodej v kurzu od 12. 11. 2010 a 

volný prodej v den akce hodinu předem v 
Národním domě. Informace na www.kul-
turafm.cz nebo na tel. čísle 558 438 083

Výstavy:
1.11. – 30.11.2010

– chodby Národního domu
Život nejen na kolech

Výstava fotografií Ligy vozíčkářů

DIGITÁLNÍ KINO
15.-16. 11. v 17.00 h. - HABERMANNŮV 

MLÝN/ČR
Drama Juraje Herze, jehož ústředním 
tématem je odsun Němců po válce.

18.-21.11. - 8. ROČNÍK Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů 

18.11. 19.00 hod., 19.11. 17.30 a 20.00 
hod., 20.11. 15.00, 17.30. a 20.00 hod., 

21.11. 17.30 hod.
Více o festivalu ve F-M na www.kulturafm.
cz (program ke stažení), letáčky v NS Vlast

22.-23. 11. v 16.00 hod., 26.-27. 11. v 
16.00 a 19.00 hod. - HARRY POTTER A 

RELIKVIE SMRTI – část 1./VB
V pořadí sedmé pokračování dobrodruž-

ství Harryho Pottera.
28. 11. v 18.00 hod. - CARMEN 

Záznam představení z Metropolitní opery 
v New Yorku na filmovém plátně!

29.-30. 11. v 17.00 hod. - MACHETE/USA 
Akční lahůdka režiséra
Roberta Rodrigueze.

FILMOVÝ KLUB:
15. 11. v 19.00 hod.

ILUZIONISTA – ozvěny LFŠ - Jacques 
Tati /Francie 

Příběh Iluzionisty a jeho mladičké obdivova-
telky. Britsko-francouzský animovaný film.

16. 11. v 19.00 hod.
Tip FK: PAN NIKDO/Kanada

Fascinující pouť myšlenkami, pamětí 
a fantazií, jehož hrdinou by mohl být 

kdokoliv.
22.11. v 19.00 hod.

Tip FK: STRÝČEK BÚNMÍ – vítěz 
Cannes 2010/Thajsko 

Filmový skvost plný fantazie, vtipu i hlu-
bokých emocí čerpá z úchvatné přírodní 

scenérie i thajské hororové produkce 
sedmdesátých let.

23. 11. v 19.00 hod.
Tip FK: BIBLIOTHEQUE PASCAL – 

kandidát ceny Evropského parlamen-
tu Lux/Maďarsko 

Drsný příběh Rumunky zavlečené do 
anglického nevěstince, odlehčený prvky 

magie a černého humoru.
29. 11. v 19.00 hod.

Miniprofil režiséra Christophera Nolana: 
POČÁTEK/USA

Špičkový kriminální thriller s Leonardem 
di Capriem v hlavní roli.

30. 11. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Christophera Nolana: 

DOKONALÝ TRIK/USA
Souboj dvou kouzelníků.

BIJÁSEK
26. 11. v 9.30 hod.

Pásmo filmových pohádek
KRTEK A OREL/ČR
27. 11. v 14.00 hod.

ARTHUR A MALTAZARDOVA PO-
MSTA/Francie

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové 

přichází Luc Besson s pokračováním 
příběhu o malém hrdinovi.

FILMY PRO SENIORY
24. 11. v 10.00 h.

AGORA/Španělsko
Rachel Weisz jako moudrá Hypatia 
ve strhujícím historickém filmu ze 

starověkého Egypta.

15.-16. 11. Výroba nezbednických dárků
30. 11. Nezbednické pečení – dobroty z 

brambor
Každý pátek od 15:30 do 16:30 hod. 

chodíme sportovat do tělocvičny.

27. 11. (so) od 20 h - Jiný Podnik, Die 
Biene Maja - Objev a stálice frýdecko-
-místecké alternativní hudební scény.
3. 12. (pá) od 20h - HAPPY (předmi-
kulášská...) - Živě a kvalitně zahrané 
hitovky velmi širokého repertoáru (rock, 
pop, folk...) k tanci a k poslechu v po-
dání našich předních muzikantů: Lenka 
Jelonková – zpěv, kytara, Radim Škola – 
baskytara, saxofon, Ivan Adámek – kyta-
ry, zpěv, Karin Žingorová – housle, zpěv, 
Lubomír Staš – klávesy, kytary, Vladimír 
Jelonek – bicí.
Až do konce prosince výstava foto-
grafií Lucie Peterové „Tvář Kuby“.

Arnošt Čapla - Tváře  podzimu
- do 8. prosince

v Jamnickém úvozu, frýdecký pravěk, 
podzemní chodba na Štandlu, Friede-
berg ležel na Lipině a další. Připravil 

Archeologický kroužek ve Frýdku-Místku 
ve spolupráci s Českou archeologickou 

společností, pobočkou pro Moravu a 
Slezsko.
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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

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

MaMiCentrum

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 (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

23. 11. v 16:45
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
15. 11. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, 

JÓGA
Úterý – 11:30

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI - 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

Pod vedením fyzioterapeutky!

Těhotenské a poporodní centrum

16. 11. úterý SVÁTEČNÍ HITY
ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL,  BARUCHA A NEJLEPŠÍ 
HITY VŠECH DOB, ZÍTRA SE NEJDE 
DO PRÁCE, PAŘÍME DO 04:00. BOJ 
STUDENTŮ ZA SVOBODU – KAŽDÝ 
STUDENT WELCOME DRINK ZDARMA!
17. 11. středa STOUNDRUM SPECIAL
SVÁTEČNÍ DNB PÁRTY, STOUN DJS, 
… ENTRY FREE!!!
18. 11. čtvrtek FREE LIVE BANDS 
VSTUP ZDARMA NA VYCHYTANÉ KA-
PELKY! NOVÝ POŘAD
19. 11. pátek PRAGO UNION & BPM
– HH PARTY
PRAGO S NEJLEPŠÍ HH DESKOU ČR 
VE STOUNU PLUS BÁSNÍCI PŘED MI-
KROFÓNEM
DJS: SKUPLA, BURCHO, SHUPSTA
20. 11. sobota DAN BÁRTA
NEJLEPŠÍ ZPĚVÁK NAŠÍ REPUBLIKY 
S BALCAR JAZZ TRIEM SLIBUJE JE-
DEN Z NEJKVALITNĚJŠÍCH HUDEB-
NÍCH ZÁŽITKŮ, JAKÉ JDOU SLYŠET
24. 11. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE … ENTRY 

FREE!!!
25. 11. čtvrtek TOXIQUE
JEDNA Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH KAPEL 
ČESKA V ČELE S OSOBITOU ZPĚVAČ-
KOU, KTEROU ZNÁTE TŘEBA Z MEDÚ-
ZY, NA TURNÉ K NOVÉ DESCE A ÚPL-
NĚ NOVÝM ARANŽMÁ, NEW SCÉNA !!!
26. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ
– SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A DJKA KAMILA STA-
RÉ, SKVĚLÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY
27. 11. sobota XTREME SHOP PARTY 
HH&DNB
PARTY MÍSTNÍHO SHOPU, BURCHO, 
SHUPSTA, DRUM-IT, HYPOTHEC, 
ENTRY 50 NEBO ZDARMA K OSOBNÍ-
MU VYZVEDNUTÍ V XTREME SHOPU, 
SOUTĚŽE O HADRY! 
30. 11. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO. 
VSTUP ZDARMA!
PŘIPRAVUJEME:
3. 12. KONTRAFAKT
10. 12. WOHNOUT
16. 12. HUDBA PRAHA
22. 12. ANETA LANGEROVÁ

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 27. listopadu v 15 hod.

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu
Premiéra pohádky o dvou mladých 

roztržitých čarodějnicích – hraje divadelní 
soubor SERUM.
Vstupné 30 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 27. listopadu v 18 hod.

INGovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré! Celovečerní představení 

autorské pohádky pro dospělé – hraje 
soubor ING Kolektiv

Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hod.

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

Jaroslav Kapec - Obrazy
Denisa Fialová

-MENI, -BOJI, -ORZI, - EŘI
Malba - do 26. listopadu

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

15. 11. Prezentace výrobků
Tupperware

Začátek v 10.00 hod.
17. 11. – Státní svátek – zavřeno !!!

19. 11. Výtvarka – Modelování z 
modelíny

Děti si mohou vyrobit jednoduché posta-
vičky z modelíny.

22. 11. Beseda s psycholožkou o 
výchově dětí – Dětský vzdor

Navštíví nás pracovnice PPP ve F-M 
Mgr. Martina Nováková, která maminkám 

poradí, jak zvládnout běžné výchovné 
problémy s našimi dětmi. Začátek v 

10.00 hod.
24. 11. Barevné hraní a cvičení

Seznámení s ranou péčí pro děti do 2 let. 
Beseda s pracovnicí Rané péče Eunika 
ve F-M pro všechny maminky, které se 
chtějí ujistit ve správném psychomoto-

rickém vývoji svých dětí. Děti se mohou 
aktivně zapojit a používat nabízené 

hračky a pomůcky k jejich vývoji. Začátek 
v 10.00 hod.

26. 11. Adventní věnec
Máte možnost si vyrobit adventní věnec 
pod dohledem zkušené výtvarnice. Kor-
pus, svíčky a ozdoby dle vlastního vkusu 

si přineste s sebou!

Mimi koutek
Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.

Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na 
přátelské posezení. Využijte této nabídky 

a nezůstávejte doma samy! Maminky 
tento čas mohou využít k výměně zkuše-
ností s péčí o děti, jejich výchovou apod. 

a děti si budou bezpečně hrát v herně 
bez přítomnosti starších dětí.

Máme k dispozici občerstvení, výběr 
přesnídávek a mikrovlnnou troubu.

Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10.30 hod.

Těhotenské cvičení probíhá na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 

porodní asistentky. Hlídání starších dětí 
zajištěno. Cena 70 Kč, při zakoupení 

permanentky sleva ! 

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek v 9.30 h. 

Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude 
upřesněna. Možnost hlídání dětí.

Orientální tance pro ženy i dívky
Každý pátek – dívky - 15.15 h.

 pokročilí – 16.30 hod.
 začátečníci – 17.45 h. Cena 600/10 lekcí

I. BLOK PRO DĚTI od 0 do 6 měsíců
3. 12., 10. 12., 17. 12. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7 do 12 měsíců
3. 12., 10. 12., 17. 12. – 10:45

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž  
(příjemná atmosféra, podle přání je spr-
cha, infrasauna a čajové osvěžení v ceně)
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 
na porod, kojení a péči o miminko v intimní 
skupince několika maminek, kurz je určen 
zejména pro ty těhotné ženy, které se na 
porod připravují poprvé, nejvhodnější je 
zúčastnit se jej po 25. týdnu těhotenství, 
před jednotlivými lekcemi těhotenského 
kurzu můžete využít hodin aquatěhobiku – 
cvičení ve vodě pro nastávající maminky) 
- soboty 20. 11. a 27. 11. v 9.30
aromaterapie pro těhotenství a porod 
(prodej kvalitních aromaterapeutických 
produktů)
individuální konzultace před porodem 
(pro maminky, které již rodily a měly problé-
my s kojením miminka či rodily císařským ře-
zem a chtějí se připravit na spontánní porod 
anebo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
maminky (prodej kvalitních aromaterape-
utických produktů)
individuální konzultace (když jste se na 
miminko nestihli před porodem připravit 
– řešení potíží s psychomotorickým vývo-
jem miminka a péčí o miminko)
správná manipulace s novorozencem 
a kojencem (kurz probíhající ve dvou 
lekcích s praktickým nácvikem je možné 
absolvovat už v těhotenství nebo již s mi-
minkem) – úterý 16. 11. a 23. 11. v 9.30
laktační poradna (pomoc při problémech 
s kojením a prospíváním miminka v pohodlí 
vašeho domova nebo v MaMiCentru)
• půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-

Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
www.mamicentrum.eu

cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
• šátkování (přednášku spojenou s prak-
tickým nácvikem několika druhů úvazů od 
novorozeněte až po starší batole je mož-
né absolvovat už v těhotenství, prodej 
šátků) – sobota 27. 11. v 15.00 
• nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 
termín dle zájmu
• pokračovací výživa kojence a batolete 
(přednášku je vhodné absolvovat až po 
3. měsíci věku dítěte) – termín dle zájmu
• výživová poradna – pusťte se po porodu 
do zdravého hubnutí s podporou naší vý-
živové poradkyně

PRO DĚTI:
• aromaterapie pro miminka i starší 
děti (prodej kvalitních aromaterapeutic-
kých produktů)
• nastřelování náušnic nejen mimin-
kům (rychlé a bezbolestné píchání dírek 
do uší v pohodlí Vašeho domova nebo 
v MaMiCentru)
• cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v Kině Petra Bezruče)
Nábor dětí do nových skupin cvičení!!!
Rodiče, otevíráme další skupinky cvičení 
s dětmi. Jde o skupinu ve věku od 1 do 
2 let věku, ve druhé skupině se budeme 
věnovat rozvoji dětí dvou až tříletých. Cvi-
čit začínáme v prvním listopadovém týdnu 
(jednoletí 1.11. a dvouletí 3.11.). Přihláš-
ky přijímáme e-mailem a telefonicky. Při-
pravte si, prosím, kontaktní údaje. Kurz 
má tentokrát jen 8 lekcí, abychom skončili 
jeden týden před Vánocemi. 
• zábavný program pro děti (nabízíme 
vám zábavný program na vaše akce – 
narozeninové oslavy, karnevaly apod. pro 
všechny dětské věkové kategorie – vaši 
akci pozvedne klaunice Bublina, která má 
pro děti v kapsáři vždy plno překvapení a 
smíchu – tanečky, skládání z papíru, ma-
lování obličejů na balónky, kouzelnické 
číslo, hádanky z pohádek, soutěže)
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně

Pro inzerci 
volejte

603 249 743


