
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Listopad 2010 č. 22 Ročník XX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás z tohoto místa Zpravodaje Rady města 

Frýdku-Místku poprvé oslovil jako primátor města. Byl jsem zvolen 
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které 
se vzhledem k průtahům a čekání na soudní rozhodnutí o platnosti 
letošních komunálních voleb konalo až 29. listopadu. Chtěl bych po-
děkovat Vám všem, kteří jste k volbám šli a rozhodli tak o tom, kdo 
naše město bude řídit v následujících čtyřech letech. Vítězství soci-
ální demokracie vnímám jako důkaz toho, že její zástupci ve všech 
rozhodujících orgánech pracovali v minulém období na rozvoji a pro-
speritě našeho města tak, že výsledky jejich práce byly a jsou vidět 
a Vy jste to ocenili. Chtěl bych vyslovit dík všem dnes již bývalým 
členům minulé rady města, všem zastupitelům, kteří se na práci pro 
město podíleli. Velké poděkování patří také Evě Richtrové, která laťku 
úspěšné primátorky nastavila hodně vysoko a bude velmi obtížné se 
jí vyrovnat. Přesto se o to pokusím s tím, že roli primátora přijímám 
s velkým respektem a pokorou. Kandidaturu jsem přijal zejména pro-
to, že v místní komunální politice působím již dvanáct let a zejména 
ve dvou předcházejících volebních obdobích, kdy jsem působil v roli 
místostarosty, resp. náměstka primátora, jsem získal spoustu ne-
zbytných vědomostí a zkušeností. Nyní se je pokusím zúročit. Sám 
ale člověk nezmůže nic, proto jsem se obklopil týmem, který by měl 
v následujících čtyřech letech opět posunout naše město zase o kus 
kupředu. Zásadní problémy, které město trápí, jsme již avizovali. Chy-
bějící obchvat města přináší obrovské dopravní problémy. Proto jsme 
přizvali do koalice zástupce Věcí veřejných, kteří mají ve vládě svého 
ministra Víta Bártu. Pevně věřím, že se nám společně podaří vyvinout 
takový tlak, že se nezbytné finance k vlastní realizaci obchvatu najdou 
a my se dočkáme jeho výstavby. Stejně zásadně se budeme starat 
o místní nemocnici, byť je jejím zřizovatelem Moravskoslezský kraj. 
Budeme apelovat na nutnost její rekonstrukce a zabránění odchodů 
erudovaných lékařů tak, aby Vám byla dostupná. V nové radě města 
proto zasedl  ředitel nemocnice  Miroslav Přádka, jehož nominoval 
náš druhý nový koaliční partner KDU-ČSL. Myslím si, že personál-
ní složení nové rady města je zárukou toho, že se budeme věnovat 
všem možným problémům, které nás čekají, zodpovědně a tak, abys-
te ty problémy pocítili co nejméně. Na závěr mi ještě jednou dovolte 
poděkovat za důvěru, kterou jste mi ve volbách dali, a slibuji, že se ji 
pokusím nezklamat.  Petr Cvik

Věk: 38 let
Původní povolání: pedagog
Stav: ženatý, syn (7), dcera (12)
Kompetence primátora na úseku:
- financí a rozpočtu
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti
- požární ochrany
- organizačně technického zabez-
 pečování jednání orgánů města
- zahraničního styku
- školství, mládeže, tělovýchovy a 
 sportu, výchovy a vzdělávání
- publicity činnosti města
- ochrany veřejného pořádku

Podle očekávaného scéná-
ře, v duchu uzavřené Dohody 
o spolupráci v Zastupitelstvu 
Statutárního města Frýdek-
-Místek ve volebním období 
2010-2014 mezi ČSSD, Věcmi 
Veřejnými a KDU-ČSL, pro-
běhlo v pondělí 29. listopadu 
ustavující zasedání frýdecko-
-místeckého zastupitelstva. 
Primátorku Evu Richtrovou 
nahradil její bývalý náměstek 
Petr Cvik. Čtveřici náměstků 
primátora tvoří Michal Pobuc-
ký a Michal Novák z ČSSD, 
Libor Koval z KDU-ČSL a Da-
libor Hrabec z Věcí veřejných.

Na úvod zazněla státní hym-

Zastupitelé zvolili nové vedení města
na, ale zastupitelé povstali ješ-
tě jednou a minutou ticha uctili 
památku zesnulého zastupitele 
Ladislava Hadravského, kterého 
nahradil v zastupitelstvu Tomáš 
Benedikt Zbranek. Tajemník 
města seznámil s výsledky vo-
leb i výsledky krajského soudu a 
43 zastupitelů složilo slib.

První jednání zastupitelstva 
zatím nenaznačilo větší smířli-
vost a věcnost diskuzí, která se 
vedla hlavně při volbě nového 
primátora. Opoziční ODS znovu 
rozvířila otázku bydliště Petra 
Cvika, který reagoval: „Jsem 
občanem Frýdku-Místku, kde 
mám trvalé bydliště, a splňuji 

veškeré náležitosti, abych mohl 
kandidovat na tento post, ke 
kterému přistupuji s respektem 
a připraven hájit zájmy občanů 
Frýdku-Místku.“ Většině za-
stupitelů diskuze na toto téma 
připadala zbytečná a nakonec i 
Igor Svoják, poslanec za ODS, 
musel připustit, že zákon je 
formálně nepochybně naplněn. 
„Voliči už rozhodli, komu věří a čí 
argumenty považují za pádnější. 
Petr Cvik už nejtěžší boj vyhrál 
ve volbách,“ upozornil Jaroslav 
Chýlek. „Pokud nebyl zpochyb-
něn mandát, zpochybňovat kan-
didaturu je úplně mimo,“ dodal 
Ivo Pavlík.

Volba dalších náměstků 
a členů rady již byla klidněj-
ší, debata se ještě rozvinula 
ohledně obsazení finančního a 
kontrolního výboru, které bylo 
stanoveno u zástupců koalice 
a opozice v poměru 6:5. Zastu-
pitelé rovněž schválili kompe-

tence jednotlivých členů rady 
města, primátora a náměstky 
doplnili Miroslav Adam, Jaro-
slav Chýlek, Drahomíra Jur-
tíková, Miroslav Přádka, Eva 
Richtrová a Jiří Zaoral. Jejich 
kompetence představíme 
v příštím čísle.  (pp)

GENERAČNÍ VÝMĚNA: Primátor města Petr Cvik děkuje bývalé primátorce Evě Richtrové za dlouhé 
roky práce, které na komunální úrovni pro město odvedla.      Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek má znovu 
šanci, že se podaří realizo-
vat dlouhé roky očekávanou 
stavbu silničního obchvatu, 
který má ulevit přetížené do-
pravě ve městě. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje to-
tiž potvrdil územní rozhodnutí 
na stavbu obchvatu města 
Frýdek-Místek, proti kterému 
není odvolání. 

„To znamená, že Ředitelství 
silnic a dálnic může opět pokra-
čovat ve vyvlastňování pozemků 
v trase obchvatu. Na trase silnice 
je v současné době vykoupeno 

Obchvat dostal znovu šanci
zhruba 80 procent celkové plochy. 
Po dokončení vyvlastňování by 
mělo ministerstvo dopravy vydat 
stavební povolení, na jehož zákla-
dě bude moci být zahájena tolik 
očekávaná výstavba obchvatu 
města,“ potvrdil náměstek primá-
tora Michal Pobucký. „Pro město 
je to jistě skvělá zpráva. I s ohle-
dem na ni věřím, že po přizvání 
Věcí veřejných do koalice se nám 
povede v tomto volebním období 
tento letitý problém vyřešit,“ doufá 
primátor města Petr Cvik. 

Krajský soud v Ostravě v úno-
ru tohoto roku zrušil rozhodnutí 

Krajského úřadu v Ostravě, který 
zamítl odvolání ekologů proti vy-
danému územnímu rozhodnutí 
pro stavbu obchvatu v takzvané 
jižní trase vydanému Magistrá-
tem města Frýdku-Místku. Kraj-
ský úřad v Ostravě se tedy musel 
zabývat odvoláním ekologů zno-
vu a po několika měsících práce 
potvrdil, že výstavba tzv. jižní 
varianty obchvatu Frýdku-Místku  
je v souladu se zákonem a nemá 
podstatný vliv na Naturu 2000. 
Potvrdil územní rozhodnutí na 
stavbu obchvatu, proti kterému 
již není odvolání.  (pp)
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krátce
Další dotace na arboretum

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 25. listopadu 
schváleno přidělení dotace z 
Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Arboretum 
Frýdek-Místek“. Z celkových 
nákladů přes 20 milionů korun 
získá z tohoto programu dotaci 
2,574 milionu korun na zeleň.

Suvenýr pro turisty
Beskydské informační cen-

trum Frýdek-Místek vychází 
vstříc turistům i sběratelům, 
pro které nechalo vyrobit dva 
zbrusu nové barevné hliníko-
vé štítky na hole, které mohou 
být suvenýrem i příspěvkem do 
sbírky. Jeden štítek je přímo z 
Frýdku-Místku s vyobrazením 
Baziliky Navštívení Panny Ma-
rie, dominanty Frýdku. Druhý 
štítek je z Frýdlantu nad Ostra-
vicí a zachycuje největší histo-
rickou památku města, budovu 
kláštera z r. 1871 s jeho domi-
nantou – kaplí, která je kopií 
baziliky sv. Pavla v Římě.

Tyto dva turistické štítky jsou k 
zakoupení na všech pobočkách 
Beskydského informačního centra.

Vánoční jarmark 
Základní škola Frýdek-Mís-

tek, Komenského 402 – 4. ZŠ 
zve na tradiční Vánoční jarmark, 
který se koná dne 10. prosince v 
prostorách budovy 1. stupně zá-
kladní školy (od 9.00 do 17.30 
hodin). V 9 a 14 hodin vystoupí 
pěvecké sbory ve vestibulu ško-
ly. U této příležitosti proběhne i 
den otevřených dveří, kdy od 8 
do 12 hodin můžete zhlédnout 
školní výzdobu, činnostní učení 
či pomůcky.

Vy jste v komunální politi-
ce nové jméno. Z jakého pů-
sobení přicházíte?

„Mám více než desetileté 
zkušenosti s veřejnou správou, 
působil jsem dlouhodobě na 
ministerstvu vnitra, naposledy 
jako ředitel kanceláře náměstka 
ministra vnitra pro informatiku 
a ředitel Správy základních re-
gistrů. Při výkonu těchto funkcí 
jsem pracoval se zhruba dvojná-
sobným rozpočtem oproti tomu, 
kterým disponuje Město Frýdek-
-Místek, tyto zkušenosti mohu 
nyní využít.“ 

Co bude pro vás v nové 
funkci hlavní prioritou?

„Pro mě je naprosto stěžejní, 
aby město získávalo co nejvíce 

Z ministerstva vnitra na radnici
finančních prostředků z dotač-
ních titulů, zejména ze struktu-
rálních fondů Evropské unie, 
aby byl co nejméně zatěžován 
městský rozpočet. Ještě je po-
řád doba na to, abychom peníze 
získávali i z dalších zdrojů.“

Jaké dotační projekty jsou 
nyní aktuální?

„V současné době město po-
dává projekty z Integrovaného 
operačního programu a progra-
mu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Na vzdělávání úředníků, 
které je nezbytné, tak můžeme 
ušetřit významné peníze. K úspo-
rám v rozpočtu města směřuje i 
záměr na zavedení elektronické-
ho zadávání veřejných zakázek 
včetně dynamického nákupního 

systému, kterým bychom záro-
veň zpřehlednili způsob zadává-
ní veřejných zakázek tak, aby do 
budoucna mohlo docházet k pří-
mé veřejné kontrole.“

Na starosti budete mít 
i dopravu ve městě. Co si 
myslíte, že přinese zavedení 
MHD zdarma?

„Vždycky jsme říkali, že tím 
chceme ulevit občanům v těžké 
době, současně odlehčit i vlastní 
dopravě ve městě a přeneseně i 
životnímu prostředí. Uvidíme, jak 
se vše projeví v praxi, na spuš-
tění městské hromadné dopravy 
zdarma pro naše obyvatele in-
tenzivně pracujeme.“  (pp)

Mgr. Michal Novák
Věk: 35
Původní povolání: právník
Stav: ženatý – syn (12), dcera (10)

Kompetence na úseku:
- vnitřních věcí a správy
- územního plánování a ekonomic-
  kého rozvoje
- stavebně správních činností
- podnikání
- dopravy a silničního hospodářství

Libor Koval
Věk: 38
Původní povolání: chemik
Stav: ženatý – syn (25), dcery 
(22, 13, 11)

Kompetence na úseku:
- sociální péče
- sociálních služeb a zdravotnictví
- protidrogových aktivit
- prevence kriminality

Jaké první kroky ve své 
funkci hodláte udělat?

„Chci se důkladně seznámit 
se svým odborem, je důležité, 
aby fungoval, jak má. Máme 

Sociální služby ve městě jsou široké

před sebou projekt azylového 
domu pro matky s dětmi, který 
ve městě dosud chyběl.“

Jinak považujete sociální 
služby ve městě za dostatečné?

„Určitě jsou na dobré úrovni a 
v širokém spektru, protože máme 
fungující penzion, domovy pro 
důchodce, domy s pečovatelskou 
službou i jesle. Máme i jistou nad-
stavbu v těchto službách, kterou 
je hospic. Ten je na počátku fun-
gování, a tak mu musíme věnovat 
zvýšenou pozornost, aby co nej-
lépe sloužil svému účelu.“

Dostal jste na starost i pre-
venci kriminality. Kam ji chce-
te zaměřit?

„Samozřejmě je nejdůležitější 
práce s dětmi, je nutné je odmalič-
ka vést k zodpovědnému chování 
a nabídnout jim možnost sebere-

alizace. Významné jsou v tomto 
směru nízkoprahové kluby a další 
zařízení, které nabízejí programy 
pro děti i rodiče. Vždycky budeme 
klást důraz na rodinu.“

Město ale stárne. Jak bu-
dete vycházet vstříc starší 
věkové kategorii?

„Populace skutečně stárne a je 
důležité, aby tito lidé nebyli vyčle-
něni ze společnosti. Budeme dále 
podporovat aktivity seniorů, jejich 
kluby a podobně. Budu s nimi 
v kontaktu a těším se na informace 
a podněty, které od nich získám. 
Vše bude navazovat na zavedené 
komunitní plánování.“  (pp)

Vás se ptát na priority je 
vlastně zbytečné. 

„Samozřejmě to bude ob-
chvat. Ačkoliv město není inves-
torem, má na jeho stavbě největ-
ší zájem. Do jeho problematiky 
a souvisejících iniciativ jsem za-
svěcen, byl jsem i u schůzek 
předchozího vedení radnice s mi-
nistrem Bártou. Jak jsem již řekl, 
udělám vše pro to, aby na konci 
volebního období jezdila po trase 
obchvatu první auta, v horším pří-
padě poslední bagry.“

Vaším dalším velkým té-
matem jsou herny. Co s nimi 
chcete udělat?

Dalibor Hrabec
Věk: 38
Původní povolání: programátor
Stav: ženatý – dcera (1)

Kompetence na úseku:
- majetkoprávních vztahů města
- silničního obchvatu města
- informačních technologií

Obchvat je jasnou prioritou
„V škodlivosti tohoto feno-

ménu panuje na radnici shoda. 
Já automaty vnímám jako jedno 
z největších sociálních zel sou-
časnosti, které připravuje člo-
věka nejen o peníze, ale i přá-
tele, rodinu, zaměstnání. Mám 
v kompetenci majetek města a 
v našich objektech výherní auto-
maty prostě nebudou. Připravu-
jeme i vyhlášku, která by je ome-
zila také v ostatních prostorách.“

Angažujete se i v aktivitách 
Mensy ČR, které už přijalo za 
své i město Frýdek-Místek. 
Jak je chcete dále rozvíjet?

„Spolu s primátorem Petrem 

Cvikem jsme byli u zrodu krouž-
ku pro nadané děti na 8. ZŠ a 
perspektivně bychom rádi za-
vedli třídy pro nadané děti, pro-
tože zatím je vše pouze v rovině 
zájmové činnosti. Já sám jsem 
dlouholetým členem Mensy ČR, 

založil jsem svého času ve Frýd-
ku-Místku tradici soutěže určené 
chytrým hlavám, která je dnes ce-
lorepublikovou záležitostí. Jsem 
přesvědčený, že stojí za to snažit 
se talent podchytit v co nejútlejším 
věku. Určitě se to vyplatí.“  (pp)

V předvánočním čase Bes-
kydské informační centrum Frý-
dek-Místek připravilo novinkovou 
akci s názvem „Vánoční Den s 
průvodcem“. Pojďte se s námi na 
chvíli zastavit ve vánočním shonu, 
nasát tu pravou vánoční atmosfé-
ru a zároveň se dozvědět, co jsou 
to liturgická období, advent, co 
znamenají jednotlivé adventní ne-
děle, jak se v minulosti ve Frýdku-
-Místku slavily Vánoce a jaké zde 
byly zvyky a v čem mají původ 

5. prosinec je Mezinárodním 
dnem dobrovolníků, dnem dob-
rovolníků ADRA. Tato humani-
tární organizace má tisíc důvodů, 
proč se k připomínání tohoto dne 
spolu s dalšími organizacemi 
připojit. Tím nejmarkantnějším 
jsou dobrovolníci sami. V České 
republice jich k potřebným vysílá 
více než dva a půl tisíce, v čase 
povodní se počet dobrovolníků 
znásobí. ADRA koordinuje tyto 
aktivity na jedenácti místech v re-

Netradiční vánoční
Den s průvodcem

betlémy, vánoční stromy, koledy 
a jiné symboly Vánoc.

Prohlídka se uskuteční 16. 
prosince a během 1,5 až 2 hodin 
s průvodci navštívíme kostely sv. 
Jana Křtitele, sv. Jošta, evange-
lický kostel a baziliku Navštívení 
Panny Marie. Zájemci o tento 
jedinečný zážitek se sejdou na 
Zámeckém náměstí u kašny sv. 
Floriána v 16 hodin. Na závěr 
bude pro všechny připraveno 
malé vánoční překvapení!

Den dobrovolníků
gionech, významné je i středisko 
ve Frýdku-Místku, které připravilo 
informační kampaň na náměstích. 
„Začínali jsme s několika desítka-
mi nadšenců, kteří pochopili, že 
pomáhání druhým bez nároku na 
odměnu přináší nejen užitek těm, 
kterým je pomáháno, ale i jim sa-
motným,“ vzpomíná Michal Čan-
čík. Mezinárodní den dobrovolní-
ků je oslavou dobrovolné práce i 
skvělou příležitostí se přesvědčit, 
že pomáhat je radost.  (pp)

Benefiční koncert
V. adventní benefiční koncert 

se uskuteční v místeckém kos-
tele sv. Jana a Pavla ve čtvrtek 
9. prosince od 18 hodin. Zazní 
barokní chrámová hudba, sklad-
by J. S. Bacha a G. F. Händela 
v podání: Pavla Čichoňová – so-
prán, Tereza Valyiová – housle, 
Nela Jelínková – hoboj, Lukáš 
Kubenka – varhany. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného a 
darů případných sponzorů bude 
věnován na podporu Domu po-
kojného stáří ve Frýdku-Místku. 
Jste srdečně zváni.  (pp)
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městská policie
Povedení bratříčkové

8. 11. v půl jedné v noci hlíd-
ka městské policie u místeckého 
náměstí viděla, jak se dvě oso-
by perou a válí po kapotě auta. 
Strážníci obě osoby od sebe od-
trhli a zjistili, že se jedná o bratry, 
kteří byli od krve. Jeden z mužů 
byl zraněný na hlavě, proto byla 
na místo přivolána rychlá zá-
chranná služba i Policie ČR. Oba 
bratři byli převezeni do nemocni-
ce, jeden na ošetření a druhý na 
záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Ještě než byli odvezeni, uvedli, 
že pili s dalším bratrem, který byl 
ještě v baru. Hlídka ještě zjistila, 
že třetí bratr je mladistvý, a tak 
u něj byla provedena dechová 
zkouška, která potvrdila přítom-
nost alkoholu v dechu. Strážní-
kům se nepodařilo kontaktovat 
zákonného zástupce, a proto 
rozhodla pro bezpečnost mladí-
ka o umístění na protialkoholní 
zařízení. Celá událost vzhledem 
k přítomnosti mladistvého bude 
oznámena na sociální odbor. 

Vařil v nepřítomnosti
11. 11. oznamovatel sdělil 

městské policii, že u souseda 
na ulici M. Chasáka cítí zápach, 
jako by se něco pálilo, ale když 
klepal na dveře, nikdo neote-
vřel. Hlídka na místě zjistila, že 
oznámení je pravdivé, a proto 
byli na místo přivoláni hasiči, 
kteří otevřeli dveře od bytu, v 
němž se na plotně nacházel 
hrnec. Majitel bytu si vařil ve-
čeři, zapomněl, že nechal pod 
hrncem zapnutý plyn a odešel z 
bytu. Strážníci vyměnili zámek 
od bytu a zanechali na dveřích 
vzkaz, že klíče budou na zá-
kladně městské policie.

Pes na chodbě
12. 11. v jednu hodinu po-

žádal občan o pomoc s tím, že 
sousedka na ulici Bavlnářská 
má na chodbě už asi dvě hodiny 
psa a na zvonění neodpovídá. 
Má obavy, jestli se něco nestalo. 
Strážníci přijeli na místo, kde se 
jim podařilo po delší době paní 
kontaktovat. „Byla v pořádku 
a nic nepotřebovala, jen zapo-
mněla, že má svého pejska na 
chodbě,“ sdělila policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Řídil neoprávněně
12. 11. v půl třetí strážníci 

provedli kontrolu vozidla, které 
vjelo do pěší zóny na náměstí v 
Místku. Řidič vozidla uvedl, že 
řidičské oprávnění ztratil. Stráž-
ník tomu ale neuvěřil a nechal 
toto tvrzení ověřit. Nakonec 
zjistil, že řidič má zákaz řízení, a 
proto bylo rozhodnuto o předání 
celé události PČR.

Dělal nepořádek
15. 11. po půlnoci oznámil 

občan Frýdku-Místku, že na ulici 
J. Božana nějaký muž vyhazuje 
odpadky z popelnice. Strážníci 
na další ulici uviděli muže, který 
znečišťoval prostranství. Muže 
vyzvali k uklizení kolem kontej-
nerů a na místě mu udělili bloko-
vou pokutu. (pp)

O nutnosti vyměnit si ně-
které řidičské průkazy infor-
mujeme ve zpravodaji průběž-
ně s dostatečným předstihem 
a velmi dlouhou dobu, ovšem 
i tentokrát se najde spousta 
takových, kteří si svou povin-
nost budou plnit ve frontách 
na poslední chvíli.

Ve Frýdku-Místku si musí do 
konce roku vyměnit řidičský prů-
kaz za nový ještě 4 333 řidičů. 
Výměnu nařizuje zákon a týká 
se řidičských průkazů vydaných 
před rokem 2000, jejich držitelé 
jsou povinni si je vyměnit do 31. 
prosince 2010. 

Nový řidičský průkaz je hoto-
vý do 20 dnů od podání žádosti, 
takže opozdilcům, kteří si při-
jdou řidičák vyměnit po 10. pro-
sinci mohou nastat po Silvestru 
krušné časy. Pokud totiž used-
nou v novém roce za volant se 
starým řidičákem, mohou dostat 
pokutu od 1500 do 2500 korun.

Výměnu řidičských průkazů 

Vyměňte si řidičské průkazy!
provádí úředníci v budově magis-
trátu na ulici Palackého v Místku. 
Úřední dny jsou v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin a ve čtvr-
tek od 8 do 15 hodin. K vydání 
nového průkazu je potřeba před-
ložit občanský průkaz, stávající 
řidičských průkaz a jednu foto-
grafii o rozměrech 3,5x4,5cm. 

Výměna průkazu za nový dle 
vzoru EU je zdarma, zaplatí jen 
ti, kteří budou chtít změnit ně-
který z údajů, například získaný 
titul. Zaplatí také ti, kteří budou 
chtít řidičské průkazy vydat 
v kratší lhůtě, a to do pěti pra-
covních dnů od podání žádosti. 
Za tuto službu je účtován správ-
ní poplatek 500 korun.

Na webových stránkách měs-
ta je možné sledovat termíny vy-
dání nových průkazů v závislosti 
na datu podání žádosti. Podrob-
né informace k problematice 
„povinných výměn 2010“ jsou 
také na http://www.vymentesiri-
dicak.cz/.  (pp)

Michal Pobucký
Věk: 28
Původní povolání: programátor
Stav: ženatý – syn (7)

Kompetence na úseku:
- investičním
- vědy a kulturního rozvoje
- životního prostředí a zemědělství
- prevence kriminality a městské
  policie

Bude mít město znovu ně-
jakou stěžejní investiční akci, 
jako tomu bylo v minulých 
volebních obdobích?

„Nemáme před sebou žád-
nou velkou investici typu aqua-
park nebo hospic, přesto bude 
zásobník investičních akcí jistě 
znovu bohatý. Vše ale bude 
vázáno na získávání dotačních 
prostředků, tak jako se nyní 
budeme pouštět do plošného 
zateplování škol, na které se 
nám podařilo sehnat významné 
dotační prostředky.“

Jak budete podporovat 
kulturní oblast?

„Určitě znovu podpoříme za-
běhnuté akce jako Beskydské Ve-
seléto, Mezinárodní folklorní festi-
val nebo Sweetsen Fest a další.“

Co se dá zlepšit v oblasti 
životního prostředí?

„Tady se snažíme přede-

vším vychovávat. Začínáme od 
dětí a vyplácí se nám to, proto-
že děti pak působí i na rodiče. 
Proto máme jako město výbor-
né výsledky v separovaném 
sběru, čímž se zpětně šetří 
městské finance. V této oblasti 
budeme lidem nadále vycházet 
vstříc, připravuje se například 
otevření dalšího sběrného dvo-
ra na Slezské.“

V kompetenci vám zůstala 
i městská policie. Ta už má 
změny za sebou?

„Samozřejmě chceme na-
vázat na to, co jsme zavedli 
a osvědčilo se – od okrskářů, 
přes cyklohlídky až po preven-
tivní programy. Jsem rád, že se 
v tomto směru rozběhla činnost 
ve služebně v křížovém podcho-
du, dobrá zkušenost je i s ky-
nologií, která dokáže přitáhnout 
pozornost dětí.“  (pp)

Investice závisí na dotacích

E-DOMEK: U křtu nechyběl náměstek primátora Michal Pobucký s ředitelem Frýdecké skládky Luďkem 
Žáčkem.       Foto: Petr Pavelka

Město má E-Domek pod estakádou
Frýdek-Místek je zase jed-

nou mezi prvními. Tentokrát 
se může pyšnit, že slavnost-
ně otevřel jeden z prvních E-
-domků v Moravskoslezském 
kraji, které mají za úkol oby-
vatelům usnadnit likvidaci 
elektrozařízení.  

„Je to pro nás čest a součas-
ně to svědčí o tom, že v našem 
městě se této problematice 
věnujeme a máme i výsledky. 
Občané Frýdku-Místku vytřídili 
v minulém roce 130 tun elek-
trozařízení. V tabulce nejlepších 
měst a obcí kraje podle celkové-
ho objemu zpětně odebraných 
elektrozařízení za první pololetí 
roku 2010 a druhé pololetí roku 
2009 jsme na 2. místě hned za 
Ostravou,“ těší náměstka primá-
tora Michala Pobuckého.   

E-domek z profilovaného 
plechu, připomínající garáž, je 
umístěn pod estakádou v taměj-
ším sběrném dvoře. Občané zde 
mohou odvážet své staré elek-
trospotřebiče, například televize 
nebo monitory, lednice, pračky, 
rádia a podobně, ovšem kom-
pletní v nerozebraném stavu.

„E-domky chrání staré elektro 
před zloději a špatným počasím. 
I tady nám občas někdo přeleze 
i přes ostnaté dráty do sběrné-
ho dvora, takže další ochrana 

elektrozařízení se hodí. Pokud 
je totiž někdo poškodí za úče-
lem získání cenných kovů, tak 
už se nejedná o elektroodpad, 
ale často o odpad nebezpečný,“ 
vysvětlil přínos ředitel Frýdecké 
skládky Luděk Žáček.

Druhý E-domek najdou oby-
vatelé města ve sběrném dvo-
ře Collo Louky za obchodním 
domem Tesco a od jara by ve 
Frýdku-Místku měly být také 
stacionární červené nádoby, 
které doplní stávající barevné 
kontejnery na separovaný od-
pad. „Mělo by jich být celkem 

čtrnáct, aby lidé nemuseli s kaž-
dým fénem na sběrný dvůr,“ 
řekl Michal Pobucký.

E-domek ve sběrném dvoře 
pod estakádou na Hlavní třídě 

(poblíž Víceúčelové sportovní 
haly) bude lidem k dispozici 
každý všední den od 10 do 18 
hodin a v sobotu pak od 8 do 14 
hodin.  (pp)

UCTILI LISTOPAD: Zástupci města (zleva) Dalibor Hrabec, Petr 
Cvik a Petr Adamus si připomněli listopadové události.

Foto: Petr Pavelka
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Jak na adventní věnec – to 
byl název tvořivé dílny, kterou 
vychovatelky školní družiny 
při 11. ZŠ ul. J. z Poděbrad 
připravily na středu 24. listo-
padu pro rodiče s dětmi. 

Pod vedením J. Čupové a J. 
Pukovské si dospěláci nejdříve 
připravili základ věnce z jedlo-
vých větviček a ten pak společ-
ně s dětmi zdobili podle fantazie 
přírodninami, sušeným ovocem, 

Jak na adventní věnecJak na adventní věnec
stuhami i třpytivými ozdobami. 
Vše korunovaly čtyři advent-
ní svíce, z nichž první si doma 
rozsvítili už v neděli 28. 11., kdy 
začal advent. Všichni odcházeli 
spokojeni, věnce byly originální 
a moc krásné. Příjemně nám 
navodily kouzelnou předvánoční 
atmosféru a my všem dětem i 
rodičům přejeme klidné a poho-
dové Vánoce.  ved. školní

družiny Alena Bařinová

Učitelé 4. ZŠ se svými žáky 
připravili pro děti MŠ hravé 
odpoledne pod názvem Pod-
zimní rojení. Akce proběhla 
v Lidovém domě ve Frýdku-
-Místku 25. listopadu.

Děti naší školy se svými uči-
teli si připravily pro předškoláky 
program, aby ukázaly, co se 
naučily v u nás probíhajících 
zájmových útvarech a to, co je 
baví. Většina předškoláků se do 
školy těší a po tomto odpoledni 
ví, že je nečeká jen učení, ale že 
pro ně máme připraveny různé 
zájmové aktivity.

Po vyučování mohou navště-
vovat například sborový zpěv, 
o jehož úspěších se dovídáme 
z médií, angličtinu a němčinu 
hrou, sportovní kroužky, latinsko-
-americké tance, o které mají děti 
velký zájem, počítačový kroužek, 
keramiku, dovedné ruce, zdra-
votnický kroužek, vaření a další. 
Každé dítě si z nabídky jistě vy-
bere dle svého zájmu.

Na podzimním odpoledni 
předškoláky přivítala podzimní 
víla a za spolupráce ostatních 
učitelů naší školy společně pro 

Podzimní rojení na 4. ZŠ
ně vytvořili podzimní přestroje-
ní. Žáci vystoupili s pěveckým 
sborem, zatančili sambu, čaču 
a polku. Mnohé děti tyto tance 
zvedaly ze židlí a zkoušely as-
poň polkové kroky. Vyslechli 
dramatické vystoupení čtvrťáků 
a vystoupení našich dětí z ta-
nečního souboru Ostravička, 
které se předvedly v originálních 
krojích.

Po vystoupení se školáci při-
dali k předškolákům a pomáhali 
jim při plnění soutěžních her. 
Děti si vyzkoušely překážkovou 
dráhu, malování listů, naučily se 
taneček a písničku a také všem 
předvedly, co je naučily jejich 
paní učitelky. Prořádily celé od-
poledne a spokojené odcháze-
ly domů. Toto odpoledne bylo 
krásným zakončením podzimu.

3. prosince předškoláky rádi 
opět přivítáme u nás a jako kaž-
dý rok si uděláme mikulášské 
dopoledne. Pár dní po podzimní 
akci napadl sníh a ten oznamuje 
blížící se Vánoce, na které se již 
všichni těšíme. Hezké prožití svát-
ků všem přejí učitelé a žáci 4. ZŠ.

  Mgr. Radka Gebauerová

Je středa 17. listopadu, 
šest hodin ráno, je tma a 
město spí. Dnes může dlou-
ho. Je totiž státní svátek a 
všichni se těší na den, kdy 
nemusí do práce.

Na Šestce se ale rozhodli, 
že tento den oslaví jinak. V šest 
hodin ráno se tu rozsvěcují první 
světla. Začíná příprava na Den 
zdraví, připravují se stoly s po-
travinami označenými gramáží 
a kalorickou hodnotou, takže se 
návštěvníci dozvědí, jak velký 
je kalorický rozdíl mezi jogurty, 
sýry a jak je zapotřebí na toto 
hledisko dbát při jejich nákupu. 
Potvrzuje se rovněž, jak vel-
ké množství zeleniny můžeme 
zkonzumovat při velmi nízké 
kalorické hodnotě. U dalších tří 
stolů se připravuje MUDr. Ry-

Státní svátek na Šestce
šavá se svými kolegyněmi. S 
lékařskými přístroji budou zá-
jemcům měřit krevní tlak, váhu, 
výšku a vypočtou BMI, dále 
změří hladinu cukru a choleste-
rolu v krvi, paní doktorka poradí, 
co změnit v jídelníčku, jak zvýšit 
výdej kalorií, jak zdravěji jíst, jak 
zlepšit díky zdravé stravě svůj 
zdravotní stav.

A zdravé potraviny nabízejí i 
žáci, kteří připravují a aranžují 
ochutnávku zeleninových sa-
látů, mezi nimiž vyniká salát z 
nám dosud neznámé quinoy, 
ale také zdravého a vydatného 
pečiva z ovesných vloček. A již 
přicházejí první návštěvníci, po 
nich další a další. Ne všechny 
ale zajímají jen informace ke 
Dni zdraví. Mnozí si chtějí pro-
hlédnout celou školu a učebny, 

které se v poslední době po-
vedlo vybavit díky evropským 
fondům. Obdiv sklízejí jazykové 
učebny, cvičná kuchyňka, rodi-
če jsou překvapeni prezentace-
mi v jednotlivých učebnách na 
interaktivních tabulích předvá-
děných žáky. 

Přijíždějí i děti z družební ško-
ly z polského Radlinu. 

„Den předtím jsme měli pro-
jektový Den hlavolamů, při němž 
řešili zájemci sudoku či kódova-
né obrázky, dřevěné, drátěné či 
jiné hlavolamy, trénovali logické 
myšlení na různých typech do-
plňovaček, tangramech, počet-
ních, zápalkových hlavolamech, 
letos poprvé si mnozí vyzkoušeli 
své smysly jako čich nebo od-
had hmotnosti,“ doplnila Micha-
ela Miková z 9. třídy.

Potraviny opatřili žáci informacemi o jejich kalorické hodnotě.               Eva Kolářová

Po roce se k nám vrátil 
podzim i se všemi jeho typic-
kými znaky: barevné stromy, 
padající listí, papíroví draci, 
ranní mlhy, první mrazíky, 
podzimní květiny, sběr ovoce 
a zeleniny. To vše děti z Dvoj-
ky namalovaly či nakreslily a 
také vyrobily.

Veškeré výtvory, včetně ovo-
ce a zeleniny, jste mohli vidět na 
tradiční podzimní výstavě, která 

Podzimní výstava na Dvojce
proběhla v přízemí pavilonu C ve 
dnech 20. až 22. října.

Celou podzimní výstavu ve-
lice pečlivě pro děti připravila 
paní učitelka Rojíčková. Vyzdo-
bila přízemí pavilonu C podzim-
ními výkresy, pracovními listy, 
draky, skřítky podzimáčky a 
zajistila podzimní ovoce a zele-
ninu (děkujeme rodičům dětí za 
pomoc).

(Pokračování na straně 5)
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4. listopadu se na Dvojce ko-
nal tradiční slet broučků a be-
rušek. Vše začalo v 17:30, kdy 
se před vchodem školy rozsví-
tily desítky lucerniček. Sešel se 
zde opravdu rekordní počet dětí 
i s rodiči, celkem 230 účastníků.

Rozzářený průvod dětí a 
rodičů se nejdříve „proletěl“ 
po sídlišti Slezská. Potom se 
všichni vrátili ke Dvojce, aby 
si tam mohli broučci a berušky 
zasoutěžit mezi pavilony školy 
jen při záři svých mihotajících 
se světýlek. Vše bylo díky tmě 
tajemné a kouzelné. Netradiční 
byly i úkoly. Broučci a berušky 
se museli postarat o raněného 
broučka, pak mohli broučkovi 
postavit domeček z kostek, na 

Na Dvojku se slétli broučci a berušky
dobrou noc mu zazpívali hezkou 
písničku nebo řekli básničku. 
Potom hledali další ztracené 
broučky, vyzkoušeli si svůj hmat 
a zalétali si ve světelném slalo-
mu. A protože všichni broučci a 
berušky tyto úkoly zvládli na jed-
ničku a vůbec se při tom nebáli 
tmy, obdrželi sladkou odměnu.

Vše uběhlo jako voda a 
broučci a berušky se v dopro-
vodu svých rodičů rozlétli domů. 
Oči jim určitě zářily, jak vyprávě-
li své dojmy, když zase na rok 
ukládali své lucerničky. Ale ne-
musí být smutní, do konce roku 
pro ně učitelé z Dvojky připravují 
další zajímavé akce. V prosinci 
se uskuteční vánoční dílny a jar-
mark. Těšíme se na vás!

(Pokračování ze strany 4)
Sama upekla jablečný závin 

a mrkvovou bábovku a udělala 
mrkvovou pomazánku. Na tyto 
výrobky se nám všem sbíhaly 
sliny, byly to ale, bohužel, jen ex-
ponáty – dotýkati se je zakázáno. 
Děti z mateřských škol i z 1. B si 
však pochutnat mohly, protože 
pro ně byla v interaktivní učebně 
připravena ochutnávka ovoce, 

Podzimní výstava na Dvojce
zeleniny i ostatních dobrot.

Podzimní výstavku postupně 
navštívily všechny třídy 1. stup-
ně a také děti ze školky na Bavl-
nářské ulici, Slezské ulici a děti 
ze školky u Gustlíčka.

Výstava děti určitě zaujala, 
byla barevná a voňavá. Nejvíce 
se určitě líbila těm nejmenším 
návštěvníkům ze školek, kteří se 
těšili i na návštěvu školy.

Pravěk, Podzimníček, Po-
hádka, Vesmír a další jsou ná-
zvy projektů, které připravují 
učitelé 4. ZŠ pro zpestření 
výuky svým žákům.

Naposledy přistáli páťáci po 
týdnu poznávání vesmíru opět 
na Zemi. Byli překvapeni, že se 
o vesmíru dovídali v hodinách 
českého jazyka i matematiky, 
přičemž tomuto učivu se věnují 
učebnice přírodovědy. V hodi-
nách českého jazyka a literární 
výchovy získali vědomosti, které 
v knize nemají. Díky moderní 
technice, interaktivní tabuli, in-
ternetu a videu se mohli ocitnout 

Děti Čtyřky strávily týden ve vesmíru
na Slunci nebo některé z planet. 
Poznali různá souhvězdí a ml-
hoviny. Seznámili se se jmény 
J. Gagarina, G. Galilea a M. Ko-
perníka a s prvními objevy nej-
známějších astronomů vůbec.

V matematice počítali s velký-
mi čísly, protože vzdálenosti těles 
jsou opravdu vesmírné. Zjišťo-
vali rychlost slunečních paprsků, 
vzdálenosti planet a jejich otáče-
ní kolem Slunce. Od slunečních 
znamení se dostali k horoskopu.

Pro děti nejzajímavější ze 
všech témat byla diskuse o exis-
tenci mimozemských civilizací. 
Většina tvrdila, že věří v život 

mimo naši planetu, někteří si do-
konce myslí, že mimozemšťané 
jsou mezi námi, ale my je nevidí-
me. Jen pár dětí je přesvědčeno, 
že jsme ve vesmíru sami. Své 
představy pak vyjádřily výtvarně.

Žáci byli za úkoly jednotlivců 
nebo skupin odměňováni hvěz-
dami a na konci týdne obdrželi 
diplom vesmírné posádky. Od-
měnou pro ně bude jistě i náv-
štěva hvězdárny.

Přestože povídání o vesmíru 
skončilo, nebyli nijak smutní, pro-
tože vědí, že si jejich učitelé pro 
ně zase něco zajímavého připraví. 

Mgr. Radka Gebauerová

Posláním školního poraden-
ského pracoviště na 1. ZŠ je 
poskytování komplexních po-
radenských a konzultačních 
služeb pro žáky, jejich zákonné 
zástupce a pedagogy a pomoc 
při řešení vzniklých problémů v 
oblasti vzdělávací i sociální.

Tyto služby jsou realizovány 
prostřednictvím školního psy-
chologa, výchovného poradce, 
školního metodika prevence a 
školního speciálního pedagoga.

Psycholog na naší škole je 
financován z Evropského soci-
álního fondu – z projektu ESF 
RŠPP – VIP II. 

Cílem Školního poradenské-
ho pracoviště na 1. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku je:

Psycholog ve škole má své místo

• zkvalitnit sociální klima školy,
• posílit průběžnou a dlouho-

dobou péči o žáky s neprospě-
chem a vytvořit předpoklady pro 
jeho snižování, 

• umožnit neodkladné řešení 
problémů spojených se školní 
docházkou,

• sledovat účinnost preven-
tivních programů aplikovaných 
školou a vytvořit metodické zá-
zemí pro jejich vytváření,

• poskytovat metodickou pod-
poru při aplikaci psychologických a 
speciálně pedagogických aspektů 
vzdělávání při vytváření ŠVP,

• připravit podmínky a rozší-
řit možnosti integrace žáků se 
zdravotním postižením, 

• pracovat se všemi subjekty 

školy, i s žáky, kteří problémy 
nemají, a vytvořit tak širokou zá-
kladnu preventivní činnosti,

• koordinovat služby s ostat-
ními poradenskými zařízeními.

Školní rok 2010/2011 na 1. 
ZŠ je již v plném proudu. A jak 
si stojí nově vzniklé školní pora-
denské pracoviště? Nejen peda-
gogové, ale i žáci ocenili nové 
možnosti řešení potíží různého 
charakteru. Pomoc aktivně vy-
hledávají učitelé, žáci i jejich ro-
diče. Věříme, že se nám díky zá-
jmu všech zúčastněných podaří 
neustále zkvalitňovat prostředí 
tak, aby se ve škole všichni cítili 
dobře. A to nám jde…

Mgr. Mikulová Alena,
 školní psycholožka

V projektu FM-Education, 
jehož nositelem je Statutár-
ní město Frýdek-Místek a je 
spolufinancován ze státního 
rozpočtu ČR a z Evropského 
sociálního fondu, vzniká na 
naší škole pro děti výukový 
cyklus Tvořivá informatika – 
práce s programem Baltík3. 
Nyní je celý výstup ověřován 
při výuce, doplňován stále 
novými pracemi dětí a návo-
dy na další možnosti využití. 

Ve dnech 21. a 22. října se 
konaly na „Sedmičce“ Dny ote-
vřených dveří pro děti 1. tříd a 
jejich rodiče. V odpoledních ho-
dinách se mohli rodiče podívat 
na práci svých dětí v počítačové 
učebně, kde každý týden mají 
hodinu informatiky. Děti se těší, 
protože je čeká vždy něco no-
vého. Tvořivá informatika v 1. 
třídě obnáší práci s programem 
SGP Baltík3, Pohádkovou ma-

Dny otevřených dveří s Baltíkem

tematikou, Kreslením pro děti 
a výukovými programy nakla-
datelství Fraus pro interaktivní 
tabuli. Děti vše, co se naučily, 
procvičují a využívají při své 
tvořivé práci u PC.

Díky velké počítačové učeb-
ně, která byla pořízena z finanč-
ních prostředků školy, sponzorů 
školy a byla dovybavena inter-
aktivní tabulí a dataprojektorem 
z evropských dotačních pro-
středků v rámci projektu FM-
-Education, je práce velmi pří-
jemná, zajímavá, každý má své 
stálé místo, svoji složku s prace-
mi a žáci mohou přistupovat k 
práci tvůrčím způsobem.

Rodiče si ověřili, že práce 
dětí je intenzivní, vede k rychlým 
a kvalitativním zlepšením všech 
bez rozdílu schopností a nadání. 

Mgr. Květuše Fujerová, 
zástupce koordinátora

FM - EDUCATION 

Ve dnech 20.-22. 9. se pro 
šesté ročníky 1. ZŠ uskutečnil 
v Malenovicích adaptační po-
byt, který byl financován z pro-
středků projektu FM-Education 
(Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost). 
Smyslem tohoto programu 
bylo seznámení s novou tříd-
ní učitelkou, paní Golovou, a 
upevnění vztahů ve třídě.

„Cesta do Malenovic uběhla 
velice rychle a než jsme se na-
dáli, byli jsme tam. Hotel a jeho 
okolí důvěrně známe, protože 
jsme tu už byli na ozdravném po-
bytu. Po ubytování jsme vyrazili 
na krátkou procházku ke koním. 

Ohlasy žáků na adaptační pobyt
Pan učitel Glomb nás informoval, 
že po obědě nás čeká výšlap na 
Lysou horu. Protože jsme měli 
naplánovaný i bazén, byla naše 
cesta kratší, končila na Ivančeně. 
Ještě před večeří jsme se stih-
li vyřádit v bazénu a po jídle šli 
někteří z nás hrát bowling,“ líčil 
David Šigut ze 6. A.

Druhý den za dětmi přijeli pra-
covníci z Centra nové naděje. 
Společně hráli různé hry, například 
Evoluci a Dostihy. Zároveň se 
snažili lépe poznat jeden druhého 
a vžít se do pocitů kamarádů. „Od-
poledne jsme byli rozděleni do tří 
skupin po sedmi a šesti spolužá-
cích a hráli jsme hry zaměřené na 

vzájemnou důvěru a spolupráci. 
Takže jsme třeba vodili slepce a 
stavěli bunkry. Všechno, co jsme 
toho dne dělali, bylo pro nás nové 
a zajímavé. Pobyt se mi líbil a 
budu na něj rád vzpomínat,“ dopl-
nil David Šigut. Děti vzpomínají na 
spoustu legrace i společné čtení 
hororů na pokoji. „Nejraději vzpo-
mínáme na masážní křeslo, které 
bylo tak boží a výborně nás pro-
masírovalo po nabitém dni. Velmi 
dobře hodnotíme také bowling a 
pobyt v solné jeskyni. Nejlepší byl 
ale bazén, kde jsme se všichni vy-
řádili až až,“ prozradila děvčata ze 
6. C., která ocenila následné zlep-
šené vztahy ve třídě.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

z atletiky

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2010
1. 12. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
4. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
5. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
5. 12. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
11. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
12. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
12. 12. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
18. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 12. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
22. 12. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
25. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
25. 12. 10:30 – 12:00 Veřejné bruslení
26. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
26. 12. 10:30 – 12:00 Veřejné bruslení
29. 12. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení

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

Hráči tenisového klubu TK 
TENNISPOINT FM se již po-
čátkem listopadu přestěhova-
li ze svých domácích dvorců 
„ve Válcovnách“ do teniso-
vého areálu společnosti Krol-
stav „na Berlíně“, kde se při-
pravují v nafukovacích halách 
v celkovém objemu asi 1000 
tréninkových hodin za zimní 
období 2010/2011.

Kromě tréninků si tenisté halu 
vypůjčili i na pořádání halových 
turnajů, kterých bude v zimním 
období celkem 10, s vrcholem 
mezi 26.-30. 12. 2010. „To přiví-
táme nejlepší starší žačky České 
republiky na nejprestižnějšímh 
turnaji kategorie „A“,“ sdělil ma-
nažer klubu Jiří Vykoukal, který 
k části sezony v hale doplnil: 
„Máme tady skvělé tréninkové 
podmínky, v podstatě neomeze-
né možnosti co se tenisu týče, 
podstatný rozdíl od jiných vel-
kých tenisových klubů však je 
ve financování. Tam, kde velcí 
sponzoři (Vendryně, Frýdlant, 
Ostrava) podpoří mládež formou 

TK TENNISPOINT FM před sezonou 2011TK TENNISPOINT FM před sezonou 2011
dotace halového provozu, se 
mládežníkům a jejich rodičům 
lépe „ekonomicky dýchá“. Frý-
decko-Místečtí musí komerční 
pronájem hradit v plném rozsa-
hu z vlastní kapsy.“

Pozornost pro sezónu 2011 
je zaměřena především na tým 
mladších žáků, který bude bojo-
vat o postup z moravskoslezské 
Wilson ligy na mistrovství ČR, 
což by znamenalo historický 
úspěch klubu založeného v roce 
2002 a orientujícího se zejména 
na děti. TK TENNISPOINT FM 
jako pokračovatel slavných Vál-
coven plechu, pracuje výhradně 
se svými odchovanci a připra-
vuje je tým zkušených trenérů. 
V roce 2011 se do soutěží zapojí 
7 týmů od nejmenších babyte-
nistů  přes dorost v oblastním 
přeboru až po tým dospělých.

Tenisový klub TK TENNIS-
POINT FM by chtěl i touto cestou 
poděkovat všech přispívatelům a 
podporovatelům za přízeň, ochotu 
a vstřícnost při výchově mladých 
a děkuje za všechny prostředky, 

které byly tenistům poskytnuty. 
Věříme, že cílevědomá práce, 
podpora mimoškolních aktivit dětí, 
rozvoj speciální i všeobecné spor-
tovní přípravy, výsledky a úspěchy 
budou tím nejlepším poděková-
ním všem, kteří patří k našim vá-

ženým partnerům.
Tenisový klub nabízí místo 

pro 1-2 dívky nebo chlapce do 
tréninkové skupiny nejmenší 
přípravky (ročník narození 2005 
nebo 2006, výjimečně 2004), 
kterou vede nejzkušenější tre-

nérka klubu paní Iva Křenková. 
Nástup okamžitě (tréninky probí-
hají v pondělí a středy od 15 do 
16 hodin). 

Veškeré informace podá Ing. 
Jiří VYKOUKAL na telefonním 
čísle: 602 718 364.

Naše škola, ZŠ 1. máje, se 
zúčastnila 12. 11. okrskového 
kola ve florbalu v otevřené ka-
tegorii 4. a 5. ročníku.

V tomto kole naši žáci zvítězili 
nad zúčastněnými školami z Míst-
ku a Paskova, a tak se jim otevřela 
cesta do kola okresního. Okresní 
kolo soutěže ve florbalu proběh-
lo 24. 11. na ZŠ J. z Poděbrad. 
V tomto prostředí prohrálo naše 
mužstvo v 1. zápase s mužstvem 
pořadatelské školy. Tato porážka 
je však motivovala k vyššímu na-
sazení a bojovnosti. Jejich úsilí pak 

Žáci Sedmičky bodují i ve sportu!
vedlo už jen k sérii vítězných sou-
bojů a konečnému 1. místu, kdy ve 
finále porazili ZŠ z Třince.

Naši školu reprezentovali tito 
žáci z 5.B třídy: Adámek Petr, 
Boček Adam, Klembara Marek, 
Kolář Daniel, Konečný Viktor, 
Makúch Adam, Michálek Jakub, 
Puzoň Adam, Srniček Patrik a 
Velička Lukáš. Hráči úspěšného 
týmu jsou rovněž členové hoke-
jového oddílu HC Frýdek-Místek.

Do dalších utkání jim přejeme 
hodně úspěchů a sil.

Mgr. Jana Buksová

MIKULÁŠ NA LEDĚ: Tradiční úspěšná akce městských společností ve Víceúčelové sportovní hale.

Běžci Slezanu 
na Mikulášském běhu

Malá skupinka běžců Slezanu 
Frýdek-Místek vyrazila na Miku-
lášský běh do Vyškova. V kva-
litní konkurenci několika stovek 
běžců si vedli přímo skvěle. Mezi 
mladšími žákyněmi zvítězila po 
velkém souboji Helena Benčo-
vá. Ve starších žákyních si nejlé-
pe vedla Katka Siebeltová, která 
dokázala na trati 1 km zvítězit. 
Její sestra Veronika doběhla na 
4. místě před Natálií Závorko-
vou. Závod starších žáků ovládl 
suverénně Pavel Szymala. Mezi 
dorostenkami na trati 1500 me-
trů vybojovala Petra Čaganová 
2. místo. Potom si společně s 
Petrem Lukešem zkusila i hlavní 
závod na 5 km. Oba vybojovali 
třetí místo, Petra mezi ženami 
časem 21:32 minuty a Petr mezi 
muži časem 16:06 minuty. Tre-
nér Josef Nejezchleba doběhl 
na 4. místě v kategorii mužů nad 
50 let. Všem blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci.

Běžec Mikulenka 
reprezentoval v Japonsku
Nejlepší atlet Slezanu Frýdek-

-Místek Peter Mikulenka odletěl s 
reprezentací České republiky na 
prestižní štafetový závod smíše-
ných družstev Chiba Ekiden ma-
ratón. Startují v něm vždy tři muži 
a tři ženy. Zvítězil univerzitní tým 
Japonska za 2:07.52 h., před Ke-
ňou a reprezentací pořádajícího 
Japonska. Česká štafeta doběhla 
na 11. místě v čase 2:15.23 h. Pe-
ter absolvoval vložený závod na 5 
km a za velice silného větru do-
běhl na 4. místě v čase 14:51.91 
minuty. Zvítězil James Nipperess 
z Austrálie, před Dmitry Safrono-
vem z Ruska a domácím Hiroki 
Mitsuokou, za Peterem doběhl 
Andrew Biladeau z USA. Děkuje-
me za reprezentaci oddílu i města.

Již více než 500 dětí 
v Běžecké ceně mládeže
Atletický oddíl TJ Slezan již 

13 let připravuje celoroční soutěž 
Běžecká cena mládeže. Skládá 
se ze sedmnácti závodů v našem 

regionu a v letošním ročníku se 
prozatím podařilo bodovat více 
než pěti stovkám mladých běžců 
v deseti věkových kategoriích. 

Před posledním závodem, 
kterým je Předvánoční běh na po-
čátku prosince, je ve většině kate-
gorií již rozhodnuto. V dorostu jsou 
jasnými vítězi Petra Čaganová a 
Tomáš Filipec, mezi staršími žáky 
zvítězí Pavel Szymala, v žákyních 
stačí Blance Hünerové nastoupit 
v posledním závodě na start a ne-
může již být bodově předstižena. 
V mladším žactvu si v průběhu 
celého roku nejlépe vedla Hele-
na Benčová a Patrik Říha a mezi 
nejmladšími ročníky 2001 a mladší 
zvítězí Eliška Kopcová a Lukáš Ho-
lub. Zatímco mezi děvčaty ročníků 
1999-2000 se již může z vítězství 
radovat Kristýna Škanderová, tak 
mezi chlapci rozhodne o vítězi až 
poslední závod. Prozatím vede On-
dřej Szotkowski z Jablunkova před 
Janem Kvašem ze Slezanu. Oba 
však mají stejný bodový zisk a tak 
lze očekávat dramatický souboj.
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fotbal mládeže

Sport

DOROST
starší dorost A - Baník Ostra-

va U18 1:3 (1:0) - Peřina
Fotbal Třinec A - mladší 

dorost A 0:2 (0:2)
O. Boráň, Mokroš

Fotbal Třinec A - starší do-
rost A 3:5 (3:1)

Peřina 3, Ostrák, Růžička
Fotbal Třinec B - mladší 

dorost B 0:4 (0:0)
Pecko (Glembek), Sušovský 

(Jonáš), Pecko, Pecko
ŽÁCI

mladší žáci B - halový turnaj 
v Brumově (6. místo)

Konečné pořadí: 1. Vítkovice, 2. 

Trenčín, 3. 1. FC Slovácko....6. 
Fotbal Frýdek-Místek

Výsledky Fotbal FM: - Vítkovice 
3:2 (V. Vokoun, Smítal, Mrk-

vička), - Trenčín 2:7 (Tureček, 
V. Vokoun), - Brumov 2:3 

(Klimeš, Mrkvička), - Vsetín 3:1 
(Hammer, Smítal, Mrkvička), - 

Slovácko 2:6 (Hammer, Kisza), 
- Zlín 4:3 (Smítal, V. Vokoun, 

Mrkvička, Hammer), - Juventus 
Žilina 2:4 (Mrkvička, Smítal).

starší žáci A - halový turnaj v 
Bílovci - XENA CUP (5. místo)

PŘÍPRAVKA
ročník 2003 - ALCOL ALVAL 

CUP 2010 (6. místo)

Měsíc říjen se stal pro se-
veromoravské závodníky mě-
sícem ve znamení soutěžních 
víkendů v taekwon-du ITF. 

Díky předprázdninovým po-
vodním se konalo opožděně 
mistrovství Moravy, a to v pro-
storách sportovní haly 6. ZŠ ve 
Frýdku-Místku. Účastnilo se 114 
závodníků ze všech věkových 
kategorií. Celkovým vítězem le-
tošního mistrovství Moravy se 
stala škola Taekwon-Do ITF Kar-
viná 9-8-2 před školou Taekwon-
-Do ITF Frýdek-Místek 8-8-19 
a školou Taekwon-Do ITF Brno 
6-4-13. Škola Taekwon-do ITF 
Frýdek-Místek měla opět výborně 
připravené závodníky, kteří bojo-
vali s nasazením a odhodláním 
získat co nejvíce zlatých medailí. 

Medailová sklizeň školy Taekwon-do ITF FMMedailová sklizeň školy Taekwon-do ITF FM
U našich nejmenších, kde větši-
na z nich jsou teprve závodními 
nováčky, se podařilo kompletně 
ovládnout kategorii sestav 8.-7.
kup a veškeré medailové pozice 
získali žáci Melár Nikolas, Kolpak 
David, Axmann Daniel a Vařeka 
Viktor. Tento výsledek a umístě-
ní v kategorii je zcela výjimečné. 
Pohár pro nejúspěšnější seniorku 
A se podařilo získat naší Kateřině 
Kolářové (reprezentantka ČR, 
1.dan), která vybojovala dvě zla-
té medaile, a to z technických se-
stav a sportovního boje, a jednu 
stříbrnou medaili ze speciálního 
přerážení. 

Druhý říjnový víkend již patřil zá-
vodníkům z celé České republiky a 
jednalo se o akci pro naše mladší 
taekwondisty do 18 let. Testování 

Zdeněk Weselowski (vpravo) 4. kup, dlouholetý člen školy TKD 
ITF Frýdek-Místek.

se zúčastnilo 145 vybraných talen-
tovaných dětí a mládeže ze všech 
šesti regionálních středisek. Po 
celkově méně úspěšných technic-
kých sestavách v jednotlivcích se 
nakonec podařilo vybojovat první 
příčku v týmových technických se-
stavách týmu dívek severní Mora-
vy. Poté následoval doslova drtící 
efekt ve sportovním boji. Juniorské 
kategorie týmů žen i mužů nedaly 
svým soupeřům žádnou šanci a 
obsadily tak 1. místo v týmovém 
sportovním boji! 

STM severní Morava (členo-
vé střediska jsou ve velké míře 
také žáci školy TKD ITF Frý-
dek-Místek) vítězí pravidelně od 
roku 2003 a letos opět celý tým 
talentované mládeže nezklamal. 

Poslední říjnová soutěž se ko-

nala 23. října na 1. ZŠ ve Frýdku 
– oblastní soutěž severní Moravy. 
Celkem se zde představilo 104 
závodníků. Mezi školami se na 1. 
místě umístila škola Taekwon-do 
Frýdek Místek (10-16-11) před ško-
lami Joomuk Frýdek Místek (9-8-1) 

a Taekwon-do ITF Opava (7-2-3). 
Nejbližší akcí pro naše nej-

menší taekwondisty bude kaž-
doroční předvánoční soutěž 17. 
prosince na 8. ZŠ v Místku od 
16.30 hodin.  Nela Chamrádová, 

Kateřina Birkášová 

Úspěšný závěr roku školy taekwon-do ITF Joomuk F-MÚspěšný závěr roku školy taekwon-do ITF Joomuk F-M
První listopadový víkend 5.-

6. 11. patřil v Nymburku mis-
trovství ČR v taekwondu ITF.

Zúčastnilo se 328 soutěžících 
z 22 českých a moravských škol. 
Dobře si vedli závodnici školy 
Joomuk. V pátek naše žákyně 
Aneta Dvořáková získala zlato 
v sestavách a bronz ve sportov-
ním boji, Adéla Dvořáková vybo-
jovala ve sportovním boji stříbro. 
Nezaváhala Karolina Hlavač-
ková a odměnou jí byla zlatá 
medaile. V matsogi vybojovala 
stříbro a celkově byla vyhlášena 
nejúspěšnější juniorkou B a zís-
kala pěkný pohár.

V matsogi byla úspěšná 
Lucie Pavlásková a vydobyla 
zlato a ve speciálech stříbro. 

Petra Fróhlichová ve večerním 
finále skončila jak v sestavách, 
tak v matsogi stříbrná a Ondřej 
Mokrosch v sestavách získal 
zlato. Na Michala Pavláska 
zbyla bronzová medaile ve 
speciálech. Juniorský tým děv-
čat vybojoval jak v sestavách, 
tak ve sportovním boji zlaté 
medaile. Při malém počtu 11 
závodníků a ziskem 6 zlatých, 
5 stříbrných a 3 bronzových 
medailí je to super výsledek pro 
školu Joomuk.

Stalo se pěknou podzim-
ní tradicí pro školu taekwondo 
Joomuk zavítat do slovinského 
města Zreče k účasti v již 6. 
ročníku mezinárodních závodů.  
Sešlo se 220 závodníků z 19 

oddílů pěti států Evropy. Anetka 
Dvořáková skončila třetí, stejně 
jako Marek Maier. V juniorské 
kategorii I.Dan Lucka Pavlás-
ková získala stříbrnou a Petra 
Fróhlichová bronzovou medaili. 
Lucie získala bronzovou medaili 
i mezi seniorkami.

Po skončení technických se-
stav následovalo matsogi. Aneta 
Dvořáková po skvělých zápa-
sech vybojovala zlatou medaili, 
Markovi Maierovi byla určena 
bronzová. Žák Radim Kostura 
ve své váhové kategorii předvá-
děl perfektní boj a získal zlatou 
medaili. Naše juniorky Majero-
vá Monika a Petra Fróhlichová 
vybojovaly bronzové medaile. 
Lucie Pavlásková skončila dru-

há, ale svou zlatou z matsogi si 
vybojovala v kategorií seniorek. 

Michal Pavlásek získal bronzo-
vou medaili.

Frýdek-Místek – Cyklistický 
oddíl Racing Olešná z Frýdku-
-Místku má za sebou další rok 
svého působení.

Oddíl Racing Olešná se po-
dílel na organizaci dvou závodů 
Slezského poháru amatérských 
cyklistů, kterými byli „Časovka – 
ArcelorMittal“ ve Staříči a o týden 
později závod „Tour de Čupek“, 

který se jel v Metylovicích. „Obě 
akce se podařilo organizačně 
velmi dobře zvládnout. Velice 
rád bych tímto poděkoval všem 
našim partnerům a sponzorům 
za podporu a rozvoj cyklistické-
ho sportu v našem regionu,“ říká 
Bohuslav Švantner.

Ani v právě skončené sezo-
ně se cyklistům Racing Olešná 

nevedlo vůbec špatně. Podaři-
lo se jim získat mnoho cenných 
vítězství, na kterých mají nej-
větší podíl Milan Masný, Pavel 
Kokeš, Zina Matušková nebo 
bratři Jan a Petr Pavlíkovi. „Ne-
rad bych však opomněl i ostat-
ní členy našeho oddílu, kteří se 
podílejí svou účastí na závo-
dech, ale i na jejich organizaci. 
Bez těchto členů bychom kva-
litní organizaci závodů těžko 
zvládali. Ne vždy se ale na cyk-
listických kolbištích dařilo. Je 
pravdou, že každý závod nepři-
náší radost z vítězství. Letos se 
nám bohužel nepovedlo obhájit 
loňské třetí místo v družstvech 
ve Slezském poháru. Pohoršili 
jsme si sice o jednu příčku, ale 
myslím si, že to v tak vzrůsta-
jící každoroční konkurenci není 
špatný výsledek. Umístit se na 
čtvrté příčce z celkových čty-
řiceti tří družstev, je skvělé,“ 
hodnotí Bohuslav Švantner.

Racing Olešná je parta se 
spektrem různých povolání. A 
to od lékaře, vedoucích firem, 
studenty, běžných profesí, až 
po vysloužilé horníky. „Spo-
lečně nás spojuje ta magická 

cyklistika. Pokud si myslíte, že 
by vás tyto aktivity naplňovaly, 
pak se nebráníme tomu, aby-
chom se spolu sešli. S námi se 
nudit určitě nebudete,“ vyzývá 
Švantner.

Cyklisté bilancovali letošní sezonuCyklisté bilancovali letošní sezonu
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Delinquent Habits vystupovali v Čechách už 
několikrát a pokaždé to stálo za to. Jejich ener-
gický latino rap je strhující, nemluvě o záplavě 
hitů, které obletěly celý svět. Letos mají navíc 
zbrusu nové album The Common Man a přijedou 
ho představit v pondělí 27. 12. do frýdecko-mís-
teckého Stounu v rámci svého velkého vánoční-
ho evropského turné i do ČR, v rámci kterého se 
živě představí v době vánočních prázdnin.

„Bude to téměř přesně na den dva roky, co jejich 
hutná muzika a rap rozburácely náš klub,“ vzpomí-
ná na předchozí vystoupení „Delikventů“ ve Stounu 
jeho dramaturg Kamil Rudolf. „Sešli se tady starší 
i mladí příznivci této kultovní partičky a nebojím se 
říci, že to byl nejlepší hip hopový mejdan toho roku 
v Česku,“ doplňuje Rudolf.

Delinquent Habits, to je smečka hodně pohodových 
latino amerických týpků, kteří vždy dokážou rozjet po-
řádné mejdlo. Ve chvíli, kdy se z podia začnou ozývat 
vypečené mexické trumpetky v kombinaci s ostrým 
groove hip-hopem a ujetým flow, nikdo nezůstane jen 
tak stát nebo dokonce sedět! Od prvních tónů vystou-
pení Delinquent Habits se obvykle strhne řádná kalba, 
tequila teče proudem a dav tančí, potí se a řádí.

Los Delinquentes (jak si také někdy říkají) pro-
slavilo hned první debutové album s názvem De-

Delinquent Habits (USA – Mex) to rozbalí ve Stounu

Delinquent Habits obal alba The Common Man
linquent Habits (1996), které produkoval slavný 
rapper Sen Dog (Cypress Hill), který na desce i 
účinkoval. Největším hitem Delinquent Habits je 
zcela určitě song „Return of the tres“, známý jako 
ústřední melodie Hollywoodské komedie Double 
Take (Super finta 2001). Tato skladba se také obje-
vila v reklamě firmy Nike. Asi každý rapový fanou-
šek zná hity jako Tres Delinquentes, Return Of The 
Tres nebo Merry Go Round. 

V sobotu večer 11. prosin-
ce od 20 hodin bude Hospůd-
ka U Arnošta v režii pořadu 
ČAJFOLK, který tentokrát 
nese podtitul Vánoční Čajfolk 
v rytmu world & irish.

Tradiční folkové hudební set-
kání už zde zakotvilo. Po velmi 
úspěšném říjnovém představení 
muzikantů, držitelů ceny Krtek 
2010, vám nyní pořádající kapela 
I.C.Q. přináší poctivý nářez v po-
dání ostravské kapely ACOUSTIC 
IRISH, hrající irskou a keltskou 
muziku s nádechem Beskydských 
hor, a olomouckou formaci BU-
JABÉZA, v živém rytmu zahrané 
lidové písně především ze sborní-
ku Františka Sušila.

Čajfolk, Happy a Michal Smolan
U Arnošta je program v po-

slední době vůbec bohatý – na 
programu byl páteční večer (3. 
12.) nabitý skvělou muzikou 
s frýdecko-místeckou kapelou 
HAPPY, hrající hitovky z oblasti 
rocku, popu, folku ale i lidovek. 
To vše v podání výborných mu-
zikantů: Lenka Jelonková – zpěv, 
kytara, Radim Škola – baskytara, 
saxofon, Ivan Adámek – kytary, 
zpěv, Karin Žingorová – housle, 
zpěv, Lubomír Staš – klávesy, 
kytary, Vladimír Jelonek – bicí. 
Sobotní večer (4. 12.) pořadate-
lé vyhradili příznivcům studiové 
tvorby vynikajícího hudebníka Mi-
chala Smolana, který sliboval křty 
čtyř desek najednou.

Ve středu dne 8. prosince 
ve 20 hodin pořádá hudební 
Hospůdka u Arnošta již tra-
diční vánoční koncert Roma-
na Dragouna.

Česká rocková legenda Ro-
man Dragoun, zpěvák, skladatel 
a klávesista, působí na hudební 
scéně od poloviny sedmde-
sátých let. Působil ve skupině 
PROGRES 2, se kterými natočil 
slavné album „Třetí kniha džun-
glí“, kde se podílel i autorsky 
(skladba „Muž, který se podobá 

Roman Dragoun v Hospůdce U Arnošta
odvrácené straně měsíce“ se 
stala rockovou písní roku 1982).

V roce 1983 z Progresu od-
chází a zakládá skupinu FU-
TURUM, se kterou postupně 
nahrává alba „Ostrov země“ a 
„Jedinečná šance“. V roce 1988 
přijímá nabídku Michala Pavlíč-
ka a stává se členem skupiny 
STROMBOLI. Po rozpadu kape-
ly v roce 1990 se podílí na mno-
ha hudebních projektech: spo-
lupracuje s Bárou Basikovou, 
Michalem Pavlíčkem, Ravenem, 
Marakanou, Pavlou Kapitáno-
vou, Leonou Machálkovou.

V roce 1996 vychází první 
sólové album s názvem „Stín mý 
krve“, které produkoval Michal 
Pavlíček za účasti špičkových 
jazzových i rockových osobností 
(Karel Růžička jr. – sax, Roman 
Pokorný a Michal Pavlíček – 
guit., Jan Seidl – drums, atd...)

Od jara 1996 zpívá Roman 
Dragoun také titulní roli v muziká-

lu JESUS CHRIST SUPERSTAR.
V roce 2000 vychází druhé 

sólové album „Slunci blíž“, na 
kterém hrají opět špičkoví muzi-
kanti. Dále se podílí na muzikálu 
APOKALYPSA, hraje jako host 
na piáno na sólovém albu písnič-
káře Jiřího Smrže, účinkuje v te-
levizním cyklu „Noc s Andělem“. 

Žánrově se Dragounova 
hudba blíží řečišti, ve kterém se 
pohybují například Sting, Ste-
vie Wonder nebo Phil Collins. 
Prostě melodická hudba s prv-
ky jazzu, funky a rocku, kterou 
dokreslují duchovně-poetické 
texty, jejichž autory jsou převáž-
ně Romanův otec, akademický 
malíř František Roman Dragoun, 
a písecký básník Milan Princ. Je 
to hudba určená pro citlivé a vní-
mavé posluchače všech gene-
rací. Páteř jeho klubových kon-
certů tvoří písně z obou sólových 
alb. Pamětníci nepřijdou ani o 
skladby Juliet, Zdroj nebo Vodu.

Po úspěšné jarní části turné 
k novému albu „Jsem“ přidá-
vá Aneta i podzimní část. Bě-
hem ní zavítá 22. prosince i do 
frýdecko-místeckého klubu.

„Aneta vystoupí ve Stounu po 
čtyřech letech, kdy zaznamena-
la velký úspěch. Koncert byl je-
den ze tří v klubovém miniturné, 
které Aneta absolvovala. Byli 
jsme potěšeni, že tehdy zavíta-
la právě do Stounu a stejně tak 
jsme rádi za její nastávající vy-
stoupení,“ informuje o koncertu 
dramaturg klubu Kamil Rudolf.

Aneta je člověkem mnoha ak-
tivit – jmenujme projekt pomoci 
nevidomým lidem „Světluška“, 

Aneta Langerová
Frýdek nevynechá

účast ve čtvrté řadě populární 
taneční soutěže „StarDance 
...když hvězdy tančí“ a čerstvě 
obhájené 4. místo v anketě Čes-
ký slavík za rok 2010.

Jako historicky první česká Su-
perstar se dostala na českou hu-
dební scénu a v roce 2004 vydala 
album „Spousta andělů“. Další 
album „Spousta andělů: koncert“ 
je záznam koncertu z 9. září 2005. 
Záznam vyšel i na DVD pod ná-
zvem „Spousta Andělů ...na cestě“. 
Jejím druhým studiovým počinem 
se stala deska s názvem „Dotyk“ 
(2007), která se sice pro svůj alter-
nativní nádech nedobrala takovým 
číslům v prodejnosti jako debut, ale 
rovněž se stala nejprodávanější 
deskou v Česku. Jejím třetím poči-
nem se stala deska „Jsem“ (2009). 
Podle jejích vlastních slov se jedná 
o jakýsi zlatý střed mezi popovým 
debutem a následujícím alternativ-
ním „Dotykem“.

„Kromě pravidelných umístě-
ní na předních místech v Čes-
kém slavíku je Aneta držitelkou 
mnoha prestižních ocenění, 
například Andělé 2004 a 2007 
– Zpěvačka roku, Andělé 2009 – 
Album roku – „Jsem“ a spousty 
dalších,“ doplňuje předchozí in-
formace dramaturg Rudolf.

„Po loňském úspěšném vy-
stoupení se do Stounu vracejí 
pražští Wohnouti,“ uvádí nad-
cházející punkrokový nářez 
dramaturg klubu Kamil Rudolf 
a doplňuje: „Tato kapela, kte-
rá vznikla v roce 1996, produ-
kuje zajímavou a charakteris-
tickou hudbu a vtipné texty. 
Skupina hraje ve složení Jan 
Homola (kytara), Matěj Homo-
lova (zpěv, kytary), Jirka Ze-
mánek (basová kytara, zpěv) 
a Zdeněk Steiner (bicí).“

Koncerty Wohnoutů se vy-
značují velkou energií, melodic-
kými kytarami a českými texty. 
Do širšího povědomí se dostali 

Wohnouti přijedou po roce
v roce 1998, kdy předskakovali 
Lucii na jejich výročním turné, 
Žlutému psu na turné a Offspring 
na koncertu v Praze. Mají za se-
bou 6 řadových alb a 2 CD výběr 
nejlepších pecek „Plejlist 1996-
2009“, který pokřtili 3. listopadu 
v pražském Retro Music Hallu. 

Podzim a zima je pro Wohnou-
ty obdobím poměrně intenzivního 
koncertování s předskokany Lety 
Mimo nebo Enter. „Do Stounu si 
Wohnouti přivezou předkapelu 
Enter,“ říká Kamil Rudolf. „Myslím, 
že se máme na co těšit, ostatně 
předchozí vystoupení kapely v na-
šem klubu jsou toho důkazem,“ 
uzavírá dramaturg klubu.

Vstupenky v ceně 150 Kč jsou 
k dostání v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku a na 
Náměstí Svobody v Místku.

Do frýdecko-místecké-
ho Stounu se ve čtvrtek 16. 
prosince chystají všichni 
příznivci legendární kapely 
Hudba Praha, jejíž kořeny 
sahají do osmdesátých let 
minulého století. Hudba Pra-
ha je pokračováním kapely 
Jasná Páka vzniklé v roce 
1981 kolem kytaristy a song-
-writera Michala Ambrože a 
tehdejšího frontmana, aka-
demického malíře Vladimíra 

Legendární Hudba Praha
„Dády“ Albrechta. 

V kapele působily další osob-
nosti české hudební scény – Da-
vid Koller (bicí) a Jan Ivan Wün-
sch (baskytara). Pestrá směsice 
pub-rocku, punku okořeněného 
prvky nové vlny (oblečení, někdy 
pomalované obličeje) skloubená 
se starým rhythm & blues a neo-
třelým, syrovým písničkářstvím ji 
od samého počátku předurčovaly 
do přední pozice české nové vlny. 

(Pokračování na straně 9)
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Ranní slunce nám dává záplavu inspirace….
Městská knihovna vyhlašuje
další ročník literární soutěže.

Přihlásit se mohou všichni autoři od 14 let.
I. kategorie: Próza (max. 3 str. A4),

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

podkategorie: 14 – 18, 18 – 30, 30 a více let
Práce budou hodnoceny odbornou porotou, 
vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním 

večeru začátkem roku 2011.
Prosíme, pište na počítači, psacím stroji, případně ruč-
ně hůlkovým písmem, vždy v 5 kopiích. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a bydliště. Své příspěvky doručte 
osobně nebo poštou do 22. 12. 2010 na adresu: Městská knihovna, Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek

Kultura

Městská knihovna ve Frýdku-Místku 
vyhlašuje české kolo XII. ročníku

mezinárodní literárně-výtvarné soutěže v cyklu
„Tvoříme vlastní vydavatelství“

Organizátoři soutěže: Organizátorem XII. ročníku mezinárodní 
soutěže je Městská knihovna ve Frýdku-Místku (Česká republi-
ka) ve spolupráci Książnice Beskidzke v Bielsku-Białej (Polsko) 

a Krajské knižnice v Žiline (Slovensko).
 Letošní ročník je věnován tématu:

 „O čem sní hračky“
(příběhy, vyprávění, pohádky)

Forma:
Ilustrovaná kniha o rozsahu 10, maximálně 30 stran – ilustrace 
by měly být vlastnoruční (je zakázáno skenování fotografií, užití 
klipartů, apod.) a je možno zvolit jakoukoli výtvarnou techniku. 

Povoleno je přepsání textů i vytvoření ilustrací na počítači. Knihy 
vázané knihařem nebudou do soutěže zařazeny. Stejně tak 
budou diskvalifikovány všechny plagiáty, celkové i částečné.

Práce budou hodnoceny v těchto kategoriích:
I. kategorie – děti do 10 let (rok narození 2000 včetně)

II. kategorie – děti a mládež od 11 do 16 let
III. kategorie – děti a mládež speciálních ZŠ a zdravotně znevý-

hodněných do 20 let
IV. kategorie – cena za nejlepší výtvarné zpracování knihy (ilust-

race, provedení, vazba)
Soutěžní úkol je možno uskutečňovat individuálně nebo maxi-

málně ve dvoučlenných kolektivech.
Ke každé soutěžní práci musí být připojena přihláška obsahující:

- název práce
- jméno autora (autorů)
- adresa autora (autorů)

- věk autora (autorů)
- název a adresa školy

- razítko školy, tel. a e-mail školy

Práce odevzdejte nejpozději do 18. 3. 2011 do Městské knihovny 
(Jiráskova 506 nebo pobočka Místek nebo pobočka na 11.ZŠ).

Kontakty:
Bc. Irena Liberdová, Petra Plachá, tel. 558 630 218, 558 113 414

e-mail: liberdova@mkfrydek.cz, placha@mkfrydek.cz
15 nejlepších prací postoupí do mezinárodního kola,
které se uskuteční v květnu 2011 ve Frýdku-Místku

Za účasti primátorky Evy 
Richtrové, profesionálního fo-
tografa Ivana Korče a zástupců 
městské společnosti Distep se 
25. října uskutečnilo vyhodnoce-
ní veřejné fotosoutěže na téma 
„Moje město, moje energie“.

V hlavní kategorii vyhovělo 
podmínkám soutěže 19 soutěží-
cích se 76 fotografiemi. 

Komise stanovila v kategorii 
ostatní toto pořadí:

1. místo – autor Jan Belej, foto-
grafie s názvem Ranní mlha
2. místo – autor Denisa Kičmerová, 
fotografie s názvem Místo dopadu
3. místo – autor Jitka Belejová, 
fotografie s názvem Solárium

Fotosoutěž společnosti DISTEP

Můj svět – 18. ročník literární soutěže

(Pokračování ze strany 8)
Po zákazu v roce 1983 ve-

doucí Michal Ambrož kapelu 
přestavěl a použil tehdy hojně 
používaný trik – přejmenoval 
soubor na Hudbu Praha. Od 
roku 1984 pak prošla kapela 
řadou personálních změn, tato 
etapa činnosti skupiny se uza-
vírá v roce 1996, kdy skupina 
přerušuje činnost v důsledku 
přetížení skupiny a sólových pro-
jektů jejích členů. V tu dobu se 
má zato, že kapela provždy kon-
čí svoji činnost a Bonton vydává 
„poslední“ album „Divoký srdce“. 

Zatím poslední etapa života 
Hudby Praha začíná v roce 2009, 
do kapely nastupuje posila – dvě 
mladé zpěvačky, Kristýna „Týna“ 
Peteříková a Alena „Álla“ Sudová, 
a začíná období zkoušení koncert-
ního repertoáru v novém složení. 

Legendární Hudba Praha
Ke kapele se připojuje bývalý 
saxofonista Vítek Malinovský a v 
srpnu 2009 novou sestavu Hudby 
Praha doplňuje. Na podzim 2009 
se začíná nahrávat nové studiové 
album „De Generace“, první po 
čtrnácti letech od Divokého srd-
ce. Obsahem jsou nejen úpravy 
starších skladeb, ale také řada 
novinek. Album má ve srovnání 
se svými předchůdci trochu jiný, 
plnější zvuk a naznačuje nový 
směr, ke kterému se kapela ve 
svém vývoji propracovala. Od 
roku 2010 Hudba Praha pokraču-
je v pilné koncertní činnosti.

„Věřím, že Hudba Praha při-
pomene pamětníkům nelehké 
období českého předrevolučního 
undergroundu a přiláká i ty, kteří 
by se s touto legendou chtěli se-
známit,“ informuje Kamil Rudolf, 
dramaturg Stounu. 

Ve frýdecké Galerii pod 
zámkem proběhne od 7. 12. 
2010 do 15. 1. 2011 avizova-
ná výstava obrazů čerstvého 
vítěze celosvětové výtvarné 
soutěže Artists Gone Global 
Romana Schmuckera.

„S Romanem Schmuckerem 
spolupracuje naše galerie již dva 
roky. Velmi nás potěšila zprá-
va, že tento výtvarník nedávno 
zvítězil v celosvětové výtvarné 
soutěži Artists Gone Global, 
kde oslnil porotu svým obrazem 
fryštátského zámku. Soutěž v 
několika výtvarných kategori-
ích vyhlásilo americké výtvarné 
centrum Art On Call a obraz s 
názvem „U fryštátského zám-
ku“ uspěl v konkurenci několika 
desítek dalších výtvorů,“ sdělila 
galeristka Ivana Cviková.

K vidění budou obrazy s té-

Obrazy Romana Schmuckera pod zámkemObrazy Romana Schmuckera pod zámkem

ROMAN SCHMUCKER: Zakládající člen výtvarné skupiny Chagall. 
Foto: Petr Pavelka

matikou starobylé Prahy, Kar-
viné, Benátek  a nově i Frýd-
ku-Místku. Hlavním tahákem 
výstavy bude jistě i samotný 
obraz, s nímž výtvarník v Ameri-
ce uspěl. Přijďte se na Schmuc-
kerovy obrazy plné tajemství a 

schikanederovské atmosféry 
podívat. Vernisáž za přítomnosti 
sympatického Romana Schmuc-
kera proběhne v pondělí 6. 12. 
od 17 hodin. Samotná výstava 
bude k vidění až do 15. ledna 
příštího roku.  (pp)
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. ,
Cihelní 410, Frýdek-Místek

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz

Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí
 (školné 12 000,-Kč ročně) nabízí možnost studia ve 

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy

je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
9. prosince 2010     11. 00 – 17. 00 hod.
20. ledna 2011     11. 00 – 17. 00 hod.

Pronajmeme 2+kk, 
nové zařízené byty,

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

TIP NA DÁREK:
Vánoční balíčky
www.sportplex.cz
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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: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
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:
U krytého bazénu 30.11. - 2.12.
park. u Kauflandu 7.12. -  9.12.
parkoviště u Billy 14.12. - 16.12.

Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sběr komunálního odpadu v 

našem městě provádí Frýdecká 
skládka,a.s., tel. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

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 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. 

Druh práce: referent oddělení 
stavebního řádu (referent „sta-
vebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek 
Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: na dobu urči-
tou – po dobu mateřské a rodi-
čovské dovolené

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání v ba-
kalářském studijním programu 
nebo vyšší odborné vzdělání 
technického směru, nejlépe sta-
vebního zaměření 
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce 
4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a provádě-
cích vyhlášek
• zákona 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů

• uživatelská znalost práce s PC – 
Word, Outlook, práce s internetem
• řidičský průkaz skupiny B
5. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odborné 
způsobilosti na úseku stavební-
ho řádu jsou výhodou 

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce je nutno doložit mj. 

tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení. 
Předpokládané datum výběro-
vého řízení – úterý 21. 12. 2010.
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
14. 12. 2010 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu
Radniční 1148  

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo úředníka na oddělení stavebního řádu při odboru

územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Výkup papíru se provádí
na SD Collolouky 

a na Separaci v Lískovci. 
Provozní doba: 
SD Collolouky 

Po-Pá 8-18 hod, So 8-14 hod
V Lískovci 

Po-Pá 6-14 hod
Tel.: 595 174 058, 736 422 259 

nebo 603 881 672
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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/

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 
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-

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

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 žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Pro inzerci volejte 603 249 743

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 
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 

Výzva k podávání návrhů pro udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku
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 sdě-
lovacích prostředků v září přísluš-
ného 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-
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 Frýd-
ku-Místku schválilo Zastupitel-
stvo města Frýdku-Místku na 
svém 18. zasedání konaném 
dne 20. 4. 2009.
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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

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

DIGITÁLNÍ KINO
4. 12. v 15.00 h. - “3x 3D“ nejen pro děti
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK, 3D/USA 
Hračky opět ožívají! Nová dobrodružná ko-
medie.
4. 12. v 17.30 h. - MEGAMYSL, 3D/USA

Animovaný rodinný příběh o superpadou-
chovi Megamyslovi, pro kterého nemá život 
bez protivníka smysl.
4. 12. v 19.30 h. - VELKÉ PODMOŘSKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ, 3D/VB
Fascinující výlet do světa pod hladinou z 
dílny legendy Jeana-Michela Cousteau.

5. 12. v 17.00 h. - MEGAMYSL, 3D/USA
Animovaný rodinný příběh o superpadou-
chovi Megamyslovi, pro kterého nemá život 
bez protivníka smysl.

5. 12. v 19.00 h. - TACHO/ČR
Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném 
automobilovém závodníkovi a jeho životním 

závodu.
8. 12. v 20.00 h. - VŠE PRO DOBRO 

SVĚTA A NOŠOVIC/ČR
Nový celovečerní dokument režiséra Víta 

Klusáka. 
9.-11. 12. v 17.00 h. - Premiéra: LE-

TOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO 
POUTNÍKA, 3D/VB 

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

1. 12. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
2. 12. čtvrtek FREE LIVE BANDS
VSTUP ZDARMA NA VYCHYTANÉ KAPEL-
KY! NOVÝ POŘAD
3. 12. pátek RYTMUS &HIP-HOP PARTY
RYTMUS A BLACK PRINCE TOUR – NEJ-
ROZSÁHLEJŠÍ TOUR V DĚJINÁCH ČES-
KÉHO HIP-HOPU JE TADY, DJS: BUR-
CHO, SHUPSTA, SOUTĚŽE O HADRY, 
T-MOBILE SLEVA 70 KČ
4. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJLEP-
ŠÍ HITY VŠECH DOB
6. 12. pondělí GOODWILL MIKULÁŠSKÁ 
PÁRTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
8. 12. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
9. 12. čtvrtek FREE LIVE BANDS
VSTUP ZDARMA NA VYCHYTANÉ KAPEL-
KY! NOVÝ POŘAD
10. 12. pátek WOHNOUT-LIVE
WOHNOUTI A JEJICH SUPPORT LETY 
MIMO SLIBUJÍ PUNKROCKOVÝ NÁŘEZ, 
KTERÝ JEN TAK NEZAŽIJEŠ, AFTERPAR-
TY ROCKOTÉKA 
11. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 
PLUS!!!
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJLEP-
ŠÍ HITY VŠECH DOB
14. 12. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA
15. 12. středa STOUNDRUM 
DNB PÁRTY, STOUN DJS,…ENTRY FREE!!!
16. 12. čtvrtek HUDBA PRAHA – LIVE!!!
KULTOVNÍ ČESKÁ KAPELA POPRVÉ VE 
STOUNU
17. 12. pátek DRUMANDBASS.CZ NIGHT
NEW DNB AKCE, RIDO / dnb.cz,BEAST67 /
dnb.cz, MKS /dnb.cz, SMARIO / dnb.cz
18. 12. sobota VIDEOHITY ZA ZÁHROBÍ !!!
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJLEP-

ŠÍ HITY VŠECH DOB
VÁNOCE VE STOUNU 

22. 12. středa ANETA LANGEROVÁ – LIVE!
PO LETECH PRVNÍ A NEJLEPŠÍ ČESKÁ SU-
PERSTAR OPĚT VE STOUNU, JSEM TOUR
23. 12. čtvrtek TITTY TWISTER HH&DNB 
PARTY
DJ BURCHO (OLD SCHOOL), SHUPSTA 
(NEW SCHOOL), LOFI (BREAKZ) DRUM 
-IT, LINEART, HYPOTHEC (DNB) ANEB 
SKATESHOP NADĚLUJE!! TOMBOLA O 
HADRY! VSTUP ZDARMA!!!
24. 12. pátek VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
TRADIČNÍ ŠTEDROVEČERNÍ ROCKOTÉKA 
A DJ KAMIL, ANEB SNÍST KAPRA, ROZBA-
LIT DÁRKY A RYCHLE DO DÍRY, STOUN 
TAKY NADĚLUJE, OTEVŘENO OD 21:00
25. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ VE ZNAMENÍ 
SKVĚLÝCH HITŮ A VSTUP OD 18 LET, DJ 
KAMIL, BARUCHA
26. 12. neděle ŠTĚPÁNSKÉ VIDEOHITY
ŠTĚPÁNSKÝ SVÁTEK S NEJLEPŠÍMI KLIPY 
A HITY VŠECH DOB DJ KAMIL, BARUCHA
27. 12. pondělí  DELINQUENT HABITS 
(USA/MEX)-LIVE &HH PARTY
TO NEJLEPŠÍ NAKONEC, KONCERT 
KULTOVNÍ KAPELY OPĚT VE STOUNU. 
PŘIJĎ SI POSLECHNOUT HITY JAKO 
RETURN OF THE TREES, NEBO TRES 
DELINQUENTES. JEJICH KONCERT VE 
STOUNU PŘED 2 LETY SE ZAŘADIL MEZI 
NEJLEPŠÍ ČESKÉ HH MEJDANY!
28. 12. úterý NIRVANA REVIVAL & TA-
TROSKA &SKA PARTY
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY JE Z FRÝD-
KU-MÍSTKU – FECAL MATTERS, A NEJ-
LEPŠÍ SKA SEVERNÍ MORAVY!
29. 12. středa STOUNDRUM SPECIAL – 
LAST IN YEAR! 
DNB TEČKA ZA STARÝM ROKEM SE VŠE-
MI REZIDENTNÍMI DJS, VSTUP ZDARMA!

PŘIPRAVUJEME:
8. 1. FREESTYLE BATTLE

22. 1. REVOLT FEST 
26. 2. MŇÁGA A ŽĎORP

5. 3. NO NAME

Kouzelný svět Narnie se vrací!
9.-11. 12. v 19.30 h. - Premiéra: 

RODINKA/ČR
Volné pokračování kultovního seriálu „Tako-

vá normální rodinka“.
11. 12. v 15.00 h. - LEGENDA O SOVÍCH 

STRÁŽCÍCH, 3D/USA
Originální rodinné fantasy o sovách.

13.-15. 12. v 17.00 h. - RODINKA /ČR
Volné pokračování kultovního seriálu „Tako-

vá normální rodinka“.
15.-17. 12. v 19 h. - THE SOCIAL

NETWORK/USA
Facebook – nejrevolučnější sociální feno-

mén nového století ve filmu.
16.-17. 12. v 17.00 h. - Premiéra: TRON: 

LEGACY, 3D/USA
Pokračování snímku TRON z roku 1982. 
3D high-tech dobrodružství zasazené do 

digitálního světa.
18. 12. v 15.00 h. - “3x 3D“

AVATAR, 3D/USA
Největší filmová událost roku! Vítejte v 
novém světě za hranicí vaší fantazie…
18. 12. v 18.00 h. - Premiéra: TRON: 

LEGACY, 3D/USA
Pokračování snímku TRON z roku 1982. 
3D high-tech dobrodružství zasazené do 

digitálního světa.
18. 12. v 20.00 h. - SOUBOJ TITÁNŮ, 

3D/USA
Boj mezi muži a bohy opět začíná!

19. 12. v 15.00 h. - JÁ, PADOUCH, 3D/USA
Animovaná komedie pro celou rodinu.

19. 12. v 17.00 h. - HARRY POTTER A 
RELIKVIE SMRTI – část 1./VB

V pořadí sedmé pokračování dobrodružství 
Harryho Pottera.

19. 12 v 20.00 h. - WALL STREET: PENÍ-
ZE NIKDY NESPÍ/USA

Michael Douglas zpět ve své oscarové roli 
finančního žraloka Gordona Gekka.

20.-21. 12. v 16.00 h. - HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI – část 1./VB

V pořadí sedmé pokračování dobrodružství 
Harryho Pottera.

22. 12. v 17.00 a 19.00 h. - ROMÁN PRO 
MUŽE /ČR

Komedie podle předlohy Michala Viewegha 
v režii Tomáše Bařiny.

23. 12. v 15.00 h. - JAKO KOČKY A PSI: 
POMSTA PROHNANÉ KITTY, 3D/USA
Připravte se na akční komedii, ve které 

budou chlupy lítat.
23. 12. v 17.00 h. - Premiéra: LOUSKÁ-

ČEK, 3D/Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
23. 12. v 19.00 h. - Premiéra:

 FOTŘI JSOU LOTŘI/USA
Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
27. 12. v 15.00 h. - LOUSKÁČEK, 

3D/Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
27. 12. v 17.00 h. - FOTŘI JSOU LOTŘI/USA

Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
28. 12. v 15.00 h. - LOUSKÁČEK, 3D/

Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
29.-30. 12. v 15.00 h. - SHREK: ZVONEC 

A KONEC, 3D/USA
Závěrečný díl úspěšné animované série o 

Shrekovi.
29.-30. 12. v 17.00 h. - LOUSKÁČEK, 3D/ 

Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
29. 12. v 19.00 h. - KAJÍNEK/ČR

Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka.
30. 12. v 19.00 h. - FOTŘI JSOU LOTŘI/USA

Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
FILMOVÝ KLUB

6. 12. v 17.00 a 20.00 h., úterý 7.12. 20.00 h.
Premiéra: VŠE PRO DOBRO SVĚTA

A NOŠOVIC/ČR
Nový celovečerní dokument režiséra Víta 

Klusáka. 
Komiksový miniblok

14. 12. v 19.00 h. - PERSEPOLIS/FR
Íránský komiks všech dob na filmovém plátně! 

Miniprofil režiséra Jana Švankmajera

20. 12. v 19.00 h. - PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT/ČR
Nový snímek legendárního českého surrea-

listy a filmaře Jana Švankmajera.
21. 12. v 19.00 h. - LEKCE FAUST/ČR 

Originální tvůrčí přemítání o moderní podo-
bě faustovského mýtu.

27. 12. v 19.00 h. - Tip FK: KRÁLOVSTVÍ 
ZVĚRSTEV/Austrálie

Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle. 
Strhující australské krimi.

28. 12. v 18.00 h. - Giuseppe Verdi | AIDA – 
záznam z Metropolitní opery v New Yorku
Tragický milostný příběh a zároveň výprav-
né drama plné velkolepých davových scén 
a působivých sborových partů ze starodáv-

ného Egypta.
BIJÁSEK

Pátek 10.12. 9.30 h.
Pásmo filmových pohádek – 
VÁNOČNÍ PÁSMO II./ČR

FILMY PRO SENIORY
15. 12. v 10.00 h.

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ/ČR
Snímek sleduje filmový štáb, jenž 
točí české rekordmany v nejbizar-

nějších disciplínách.

Výstavy:
1. 12. – 31. 12.2010
HORY – MŮJ SVĚT

Divadlo

3. 12. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST – S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Program: Každý účastník si odnese 5 vlast-
noručně vyráběných dárků: mikulášskou 
záložku, čertovskou dárkovou tašku, svíčku 
z včelího vosku (plátu), papírového andělíč-
ka, keramické prasátko pro štěstí.
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
14:00 – 18:00 hodin. Cena: zdarma
Na akci se nemusíte předem hlásit.
13., 14. a 15. 12. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ 
DÍLNY PRO VEŘEJNOST – VŠEDNÍ DNY

Program: Každý účastník si odnese 5 vlast-
noručně vyráběných dárků: vánoční přání 
s keramickou rybičkou / prasátkem, hvěz-
dičku z lýka zdobenou přírodninami, svíčku 
z včelího vosku (plátu), vánoční záložku 
s motivem andělíčka, čerta nebo rybiček, 
dekorační svícen. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 15:00 
– 17:30 hodin. Cena: 20 Kč. Informace: Ka-
rolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

15. – 16. 12. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
PALIČKOVÁNÉ KRAJKY

Program: Betlémy, obrazy, šperky, vánoční 
výzdoby, které vlastnoručně vytvořily členky 
kurzu Paličkování. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 9:00 – 17:30 
hodin. Cena: zdarma. Informace: Karolína 
Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 434 
154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
3. 12. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

10. 12. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež od 
4 do 18 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 h. In-
formace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

3. prosince v 19 hod.
Divadelní spolek Kozlovice - Antonín Procházka

Ještě jednou, profesore
Crazy komedie líčí osud vysokoškolského pro-
fesora Ivoše, který prožívá krizi středního věku. 

Manželství s Emou pomalu vyhasíná, ale on 
touží prožít velkou lásku. Na radu svého kolegy 
navštíví počítačového fanatika Daniela, který při-
šel na způsob, jak se pomocí počítače přenést 
do virtuálního světa. Vybere si svou oblíbenou 
knihu Vojna a mír, kde se setkává s milovanou 
románovou postavou Natašou. Prolnutím obou 
odlišných světů se spouští řada komických situa-
cí, nedorozumění a nečekaných zvratů.
Hrají: Jan S. Kukuczka, Jana Ulčáková, Ivana 
Linzerová, Petr Koza, Barbora Jasenská, Lud-
mila Klosová, Emil Kopčák ml., Milan Pavlištík, 
Michaela Mertová, Ladislav Kuchař, Jan Chý-
lek, Jan Najdek. Vstupné: 100 a 50 Kč

5. prosince v 15 hod.
Divadlo Věž Brno

Příhody včelích medvídků
Divadelní zpracování populárního večer-

níčku se všemi známými písničkami Petra 
Skoumala jako „Na políčku v jetelíčku“, 
„Tam, kde v noci jasně svítí světlušky“, 
„Přátelé, chvátám“ atd. Vstupné: 50 Kč

9. prosince v 19 hod.
Těšínské divadlo - Ray Cooney

NERUŠIT PROSÍM aneb Okno do 
parlamentu

Jméno Cooney se v poslední době vyskytu-
je na repertoáru Těšínského divadla častěji 
a pokaždé jde o záruku dobré zábavy. Ať už 
otec – Ray nebo syn Michael jsou uznávanými 
a úspěšnými komediografy. Dokonalá znalost 
řemesla, smysl pro humor, ať už slovní nebo 
situační, jsou zárukou úspěchu. Ve hře Nerušit 
prosím aneb Okno do parlamentu se Cooney 
inspiroval soukromým životem některých po-
litiků a s humorem jemu vlastním je předvádí 
doslova v nedbalkách.
 Pro skupinu FMC (prodej vstupenek půl ho-
diny před začátkem představení)
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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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
BAREVNÁ KRÁSA MINERÁLŮ

ŘÍŠE POHÁDEK
Výstava návštěvníkům přiblíží osmdesátile-
tou tradici loutkového divadla ve Frýdku a 
Místku. Představí rozsáhlou kolekci různých 
druhů loutek i kulis, řadu plakátů, fotografií, 
diplomů a ocenění získaných soubory na 
krajských a národních přehlídkách. Vysta-
veny budou dokumenty o nejvýraznějších 
osobnostech, které ovlivnily vývoj obou 
loutkových scén v našem městě. Součástí 
výstavy bude malá loutková scéna.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. pro-
since v 17 hodin ve výstavních síních frý-
deckého zámku. Potrvá do 30. ledna 2011
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

2. prosince v 17.00hod.
 – Rytířský sál frýdeckého zámku

KŘEST KNIH ZNÁMÉHO TERÉNNÍHO 
ZOOLOGA A VÝTVARNÍKA 

LUDVÍKA KUNCE
„Můj život s rysem“ a „Z mědvědích a vl-
čích brlohů“ v jedné výpravné publikaci
Při příležitosti originálně pojatého křtu 
se uskuteční zároveň beseda s autorem 
doplněná promítáním záběrů z karpat-
ské přírody a videokazet z filmů o rysovi 
Sixi a také ukázkou kreslení šelem. Vše 
bude doprovázenou hudbou Jiřího Vesky 
(akordeon) a Tomáše Kouteckého (kyta-
ra). Autogramiáda zakoupených knih s 
podpisem ve formě razítka z „rysí tlapky“. 
Křest uvede Petr Breitkopf z vydavatelství 
Élysion České Budějovice.
Srdečně zveme všechny příznivce a obdi-
vovatele volné a nezkrocené přírody.
4. prosince v 10,00 hod. – kaple sv.Barbory

POUTNÍ MŠE
5. prosince 9,00 - 15,00 hod. – frýdecký zámek

VÁNOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových 

a uměleckých předmětů
• Ukázka lidových řemesel

• Mikulášská nadílka

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19 – 23 h.

4. 12. Duo Pavel a Anička
11. 12. Duo Pavel a Anička

18. 12. Jan´s Duo – Hanka a Jan

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)

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

RESTAURACE U ZVONU

2. prosince - Diskuse na téma „DŮVĚRA“
6.-18. prosince - Výroba přáníček, 

drobných dárků 
13.-17. prosince - Pečení vánočního 

cukroví
23. prosince - „Nezbednické Vánoce“ 

v klubu 
Od 27. do 31. prosince je Klub

Nezbeda otevřen v době od 9 do 14 hod.

• Cimbálová muzika Háj
• Folklórní soubor Chasička

• Říše pohádek – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

6. prosince v 18,30 hod. 
– Rytířský sál frýdeckého zámku
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

 – adventní koncert
Písně z úspěšného alba KOLEDA (nomi-
nováno na cenu Anděl) znovu ve zdech 
Rytířského sálu. O hudební překvapení 
nebude nouze a jako hosté vystoupí pís-
ničkář Pavel Býma a DFS Ostravička.

21. prosince v 16,30 hod.
 – Langův dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.

26. prosince 13,00 – 17,00 hod.
– frýdecký zámek

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 

Účinkuje PĚVECKÉ SDRUŽENÍ ECHO
Od 16,00 hod. LOUTKOVÉ POHÁDKY v 

provedení Divadla DUO
Dále k vidění:
- Říše pohádek – výstava
- Barevná krása minerálů – výstava
- Na mikulášském trhu – studijní výstava 
pro školy v muzejní učebně
- Kaple sv. Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstu-
penky do výstavy „Říše pohádek“

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

9. prosince v 16,30 hod.
– přednáškový sál v Zeleném domě
VÁNOCE U STAŘÍČKA FIŠERA

Úsměvné předvánoční rozloučení se sta-
rým rokem v Zeleném domě. Zapomenuté 
obyčeje, vázání vinšů, recepty na malované 
perníky a na vánoční pokrmy z 19. století, 
ochutnávka cukroví a další. Prohlídka stu-
dijní vánoční výstavy ve výstavním sále. Na 
závěr malé překvapení – rozsvícení vánoč-
ního stromu v jedné tajemné zahradě…

14. prosince v 19 hod. – frýdecký zámek
3. zámecký koncert
ARS CAMERALIS

Lukáš MATOUŠEK – umělecký vedoucí, 
historické nástroje, Oldřiška MUSILOVÁ 
– zpěv, Hanuš BARTOŇ – historické ná-
stroje, Jiří RICHTER – historické nástroje.
„Středověké vánoce“
Program: Hudba vrcholné gotiky v Evropě 
a v českých zemích
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

21. prosince v 18.00 hod. – chrám sv. 
Jana a Pavla

VÁNOČNÍ KONCERT
Program: Pavel Josef Vejvanovský: So-
náta Natalis pro 2 trubky a smyčce, Kon-
cert pro hoboj a smyčce (dvouvětý), J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují: Jakub Klimánek – trubky, Linda 
Klimánková – hoboj, Veronika Holbová 
– soprán, Pavla Mrázová – alt, Rudolf 
Medňanský – tenor, Michal Onufer – bas, 
Symfonický orchestr Frýdek-Místek, Smí-
šený pěvecký sbor Smetana, sbormistry-
ně Hana Olková, Ženský pěvecký sbor B. 
Martinů, sbormistr Milan Báchorek. Diri-
guje: Jan Novobilský
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
30. prosince ve 20 hod. – Národní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
Hraje: WS kvartet Waldemara Svatoše s 

hosty. Vstupné: 150 Kč
Pohybové a taneční kurzy – leden 2011
Tchaj-ťi čchüan – začátečníci, pokročilí

Cvičení pro zdraví s Pilates
Pohybově – relaxační kurz

Kondiční posilování
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví

Powerjóga
Pilates
Fit ball

Moderní tanec pro aktivní ženy
Zumba

Street Dance
Taneční pro dospělé
Jednorázové vstupy

Cvičení pro zdraví s Pilates
Kondiční posilování
Cvičení pro zdraví

Cvičení pro seniory
Powerjóga

Podrobné informace naleznete na strán-
kách www.kulturafm.cz nebo na tel. čísle 

558 432 011 Kateřina Kubalová.
Výstavy:

1. 12. – 31. 12.2010
 – chodby Národního domu

Život nejen na kolech
Výstava fotografií Ligy vozíčkářů

ZAMĚSTNANCI NÁRODNÍHO DOMU 
FRÝDEK-MÍSTEK PŘEJÍ VŠEM 

PŘÍZNIVCŮM KULTURNÍCH POŘADŮ 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE, DO 
NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, 

ŠTĚSTÍ, POHODY A MNOHO KRÁS-
NÝCH UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ.

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

3. 12. 2010
Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců 

ArcelorMittal, členů OS KOVO.
Velký sál KD Frýdek.

11. 12. 2010
ROCKOVÉ VÁNOCE 

Vystoupí: ALKEHOL, HARLEJ, DEBUST-
ROL, PARADEMARCHE, VIRTUAL 

VOID, KREYSON + Láďa Křížek.
Více informací na www.mar-tom.cz

PŘIPRAVUJEME:
Společenské plesy, karnevaly pro děti.

Více informací na www.kulturnidumfrydek.cz

3. 12. 2010 (pá) ve 20 hod.
koncert kapely HAPPY

frýdecko-místecká kapela zahraje hity z 
oblasti folku, rocku, popu i lidovek

4. 12. 2010 (so) od 20 hod. 
křest 4+1 CD

plodný hudební skladatel, interpret a 
studiový nahrávač Michal Smolan pokřtí 

min. 4 CD najednou
8. 12. 2010 (st) od 20 hod. 

ROMAN DRAGOUN
 rocková legenda na již tradičním koncer-

tě s už mírně vánoční atmosférou
11. 12. 2010 (so) ve 20 hod. 

vánoční ČAJFOLK č.18
pořádající kapela I.C.Q. pozvala své 
hosty kapelu BUJABÉZY a kapelu 

ACOUSTIC IRISH
26. 12. 2010 (ne) od 20 hod.

koncert kapely ČADI
frýdecko-místecká formace a její Štěpán-

ská hudební nadílka
Až do konce prosince výstava

fotografií Lucie Peterové - „TVÁŘ KUBY“

Od 7. 12. 2010 do 15. 1. 2011 
Výstava obrazů čerstvého vítěze celo-
světové výtvarné soutěže Artists Gone 

Global Romana Schmuckera.

FÁJNY FRÝDEK - Výstava fotografií
Producent J. Řehák 

Od 3. 12. 2010 do 3. 2. 2011.

Vlci v obrazech
velkoformátové fotografie 

Jaroslava Pešata
vernisáž 8. 12. v 17 hodin
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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:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

7. 1. 2011 v 11:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

11. 12. ve 14:00, 14. 12. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

7. 12. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

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

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
„Porod s epidurálem“ 

8. 12. v 15:30
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 mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí). Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

3. 12., 10. 12., 17. 12. – 9:30

Těhotenské a poporodní centrum

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 4. prosince v 15 hod.
Kateřina Lužná

Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 
kouzelnickou knihu

pohádka o dvou mladých roztržitých čaro-
dějnicích – hraje divadelní soubor SERUM
Po představení bude následovat Mikuláš-
ská nadílka. Rodiče, kteří mají zájem, si 

mohou donést nadílky pro své děti.
Vstupné 20 Kč

Sobota 18. prosince v 15 hod.
Pohádky vánočních nocí

dvě loutkové pohádky s podtituly Pohádka 
štědrovečerní a Tři sněhuláci – hraje DUO 

– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 18. prosince v 18 hod.

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Impérium 

vrací uhlo“ – hraje ING Kolektiv Frýdek-
-Místek. Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hod.

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.
3. 12. - Výtvarka – Čertíci z ruliček

 z toaletního papíru
Veselá práce pro děti a maminky. Materi-
ál k dostání u nás. 

6. 12. - Mikulášská besídka
Po roce nás opět navštíví Mikuláš s anděly! 
Besídka je pouze pro předem přihlášené.

10. 12. - Výtvarka – Výroba ozdob 
na stromeček

Přijďte si s dětmi vytvořit originální ozdo-
bičky! Materiál u nás.
13. 12. - Výroba svíček ze včelích plástů
Přijďte si vyrobit vánoční svíčku pod ve-
dením zkušené výtvarnice! Plásty budou 
k zakoupení u nás.

14. 12. - Beseda na téma: Kojení a 
výživa těhotné a kojící maminky

Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 
výživě. Začátek v 10.00 hod.

15. 12. - Předvánoční slet Broučků
s lampiony

Tradiční odpolední procházka do parku s 
lampiony. Děti budou plnit jednoduché úko-
ly, pro rodiče bude připraveno něco pro za-
hřátí a nakonec si s prskavkami zazpíváme 
vánoční koledy. Sraz v 16.00 u KM Broučci.

17. 12. - Výtvarka – Zhotovení
nepečeného cukroví

Děti si mohou s maminkami vytvořit nepe-
čené cukroví – kokosové kuličky.

22. 12. - Vánoční besídka
Zveme vás na tradiční ukončení roku s 
Broučky. Čeká nás zpívání koled, povídá-
ní O betlémské cestě a připomeneme si 
s dětmi některé vánoční tradice. Můžete 
donést trochu vánočního cukroví – děku-
jeme! Začátek v 10.00 hod.

Mimi koutek
Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.

Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na 
přátelské posezení. Využijte této nabíd-
ky 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 per-
manentky sleva! 

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek v 9.30 hod. 
Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude 
upřesněna. Možnost hlídání dětí.

Orientální tance pro ženy i dívky
Každý pátek – dívky - 15.15 hod.
pokročilí - 16.30 hod.
začátečníci - 17.45 hod.
Cena 600,- /10 lekcí
Nabízíme poslední volná místa !!!

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

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

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

- těhotenský kurz– opět v lednu 2011
- aromaterapie pro těhotenství a porod 
- individuální konzultace před porodem (pro 
maminky, které již rodily a měly problémy s 
kojením miminka či rodily císařským řezem 
a chtějí se připravit na spontánní porod ane-
bo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
- čokoládová fantazie (příjemná atmosfé-
ra, peeling celého těla, sprcha, čokoládo-
vá masáž a k popíjení horká čokoláda)
- aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
maminky
- individuální konzultace 
správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 
– úterý 21. 12. a 28. 12. 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-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- šátkování – sobota 18.12. v 15.00 
- nejčastější dětské nemoci (přednáška)
- pokračovací výživa kojence a batolete 
- výživová poradna 

PRO DĚTI:
- aromaterapie pro miminka i starší děti
- dětské masáže se základy aromatera-
pie – čtvrtky 9.12. a 16.12. v 9.30
- nastřelování náušnic nejen miminkům 
- cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v bývalém kině Pet-
ra Bezruče opět od ledna 2011, v prosinci 
přijímáme přihlášky)
- zábavný program pro děti – vaši akci 
pozvedne klaunice Bublina, která má pro 
děti v kapsáři vždy plno překvapení a smí-
chu – tanečky, skládání z papíru, malová-
ní obličejů na balónky, kouzelnické číslo, 
hádanky z pohádek, soutěže)

PRO TĚHULKY:
- aromaterapeutická těhotenská masáž

čtvrtek 9. prosince od 18 hodin
V. adventní benefiční koncert 

Zazní barokní chrámová hudba, skladby J. 
S. Bacha a G. F. Händela v podání: Pavla Či-
choňová – soprán, Tereza Valyiová – hous-
le, Nela Jelínková – hoboj, Lukáš Kubenka – 
varhany. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
a darů případných sponzorů bude věnován 
na podporu Domu pokojného stáří ve Frýd-
ku-Místku. Jste srdečně zváni.

KOSTEL SV. JANA A PAVLA

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Výstava Fototalent FM

fotografie z Frýdecko-Místecka a z jeho 
okolních měst, jako je Ostrava a Frenštát 

pod Radhoštěm, v podání tří talentovaných 
fotografů. Fotografie si budete moci pro-

hlédnout do přibližně poloviny ledna 2011.

Neděle 12. prosince od 15 do 17 hodin 
Odpoledne s včelaříky

Akce pro děti i jejich rodiče.
Program: zdobení perníčků, výroba vánoč-
ních ozdob, výroba svíček z včelího vosku. 

Dům včelařů Fojtství Chlebovice

DŮM POD SVÍCNEM
Výběr z doprovodných akcí oslav

10 let Domu Pod Svícnem:
6. až 8. prosince od 20 hodin (v pondělí 

mimořádně i od 17 hodin)
regionální premiéra filmu Vše pro dobro světa 

a Nošovic za účasti režiséra Víta Klusáka 
Filmový klub Frýdek-Místek | kino Vlast | 

afterparty neobyčejný klubar Pavlač

Vstupné pro veřejnost
11. prosince od 18 hodin - Možná 

přijde i kouzelník 
Pavlač a prostory Domu Pod Svícnem
Vystoupí Pokustone a Behind the Door

Vstup s pozvánkou pana domácího
15. a 16. prosince od 18 hodin - Promí-
tej i ty! (ozvěny festivalu Jeden svět)
neobyčejný klubar Pavlač. Vstup volný
18. prosince od 18 hodin - Vernisáž 

Salonu Omalovánka 
Galerie Pod Svícnem a neobyčejný klubar 

Pavlač
Vystoupí Jakub Tichý a David Stypka

Vstup volný

Frýdek, Jiráskova 506 – ústředí
1. 12. v 9.00 – 11.00 - minivýuka základů 

práce na PC a internetu
2. 12. ve 12.30 – 14.30 - výstava nakla-
datelství Cambridge University Press – 

oddělení pro děti a mládež
6. 12. ve 12.30 – 16.30 - výtvarná dílna „U 
dvou čertic“ – oddělení pro děti a mládež
21. 12. v 16.30 – 17.30 - Vánoční čtení s 
dárkem (čtení pohádek s vánoční témati-

kou) – oddělení pro děti a mládež
20. – 23. 12. - oddělení pro dospělé – STA-
ROČESKÉ VÁNOCE (přijďte si vychutnat 

vánoční atmosféru do knihovny)
Místek, Hlavní 111

9. 12. v 16.00 – 17.00 - Čtení je zábava – 
oddělení pro děti a mládež

9. 12. v 18.30 – 20.30 - Kyrgyzstán a Uzbekis-
tán očima Pavla Koudelky – cestopisná 

beseda – Modrý salonek
16. 12. 17.30 - Book club – Modrý salonek
Provozní doba o vánočních prázdninách
23. 12. - ve všech odděleních končí provoz-

ní doba v 16.00 hodin
27. 12. – 31. 12. uzavřeno hudební oddělení

Frýdek, Jiráskova 506 a Místek, Hlavní 111 
– oddělení pro dospělé a studovna

27. 12. 8.00 – 18.00, 28. 12. 8.00 – 18.00
29. 12. 12.00 – 16.00, 30. 12. 8.00 – 18.00

31. 12. knihovna uzavřena

Městská knihovna F-M

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz
Kontakt : Ing. Jana Černotová

Programy:
Hravá angličtina pro děti od 2 do 12let – 

výuka plná her, písniček, říkadel, pohybu a 
zábavy v malých skupinách 6 dětí; účastnit 

se mohou i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Gravidjóga – jógový program pro období ce-
lého těhotenství až do porodu; aktivní cvičení 
pro váš aktivní porod; dynamické fáze cvičení 
jsou kompenzovány relaxací a prací s dechem
Jóga po porodu – jógové cvičení speciálně 

zaměřené na období cca 10 měsíců po 
porodu pro vaši regeneraci a psychickou 

kondici, mimi s sebou.
Jóga pro ženy – jóga pro aktivní ženy 

každého věku
Jóga pro děti od 3 let-12 let – hravé cvičení 
pro hravé děti; děti se učí přirozenou formou 
vnímat své tělo, pracovat s dechem, uvolnit 

se a odpočívat
Břišní tance pro těhotné – tancem k 

obnovení kontaktu s vaším tělem, cesta k 
vašemu ženskému principu a ženskosti

Tančení pro mámy a dětičky – tančí nejen 
maminky, ale i děti a společně se učí vnímat 

a rozumět svému tělu v pohybu; tančit 
mohou též maminky s miminky v šátku 
Cvičení pro bolavá záda – aneb zdravé 

posilování a formování postavy;
Předporodní kurzy vedené porodní asis-
tentkou – příprava pro aktivní porod pro 

maminky s partnerem 
Těhotenské aromamasáže a holistické 

aromamasáže
Zápis do všech programů možný kdykoliv 

během roku.

CENTRUM MAGNOLIE
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TIP NA DÁREK:
Vánoční balíčky
www.sportplex.cz

Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 2. prosince 2010. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Pro inzerci 
volejte

603 249 743


