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slovo primátora
Vážení občané,
minulý týden jsme na frýdecko-místecké 

radnici přivítali primátora Žiliny, který pro-
jevil zájem o podrobnosti našeho projektu 
městské hromadné dopravy zdarma. O náš 
model je stále větší zájem, protože jeho 
dosavadní výsledky jsou velmi zajímavé a 
široká odborná veřejnost čeká, jak se bude 
dále vyvíjet. Už dnes si však troufám říct, 
že to byl z naší strany dobrý krok, který se 
nám již v mnoha směrech pozitivně vrací a za kterým si stojíme. Za-
vedení městské hromadné dopravy zdarma bylo zcela jistě revoluční 
a vyžadovalo od nás hodně odvahy, ale i když jsme si byli vědomi 
možné ekonomické náročnosti, šli jsme do toho, protože spoustu věcí 
jednoduše vyčíslit nelze. Chtěli jsme prvoplánově ulevit dopravě trpící 
průtahem, životnímu prostředí i vám – občanům – v ekonomicky ne-
lehkých časech. Protože se nám však podařilo podchytit lidi, pro které 
by měla městská hromadná doprava zdarma význam, a dokázali jsme 
jim naslouchat při všech změnách jízdních řádů, ukazuje se, že sou-
časný celkový mimořádný nárůst cestujících nám může nad očekávání 
dobře kompenzovat částečnou ztrátu tržeb, takže ani přímý finanční 
dopad na rozpočet města nebude tak vysoký. 

V celém světě dochází k vytlačování automobilové dopravy z center 
měst, pouze Frýdek-Místek se však vydal cestou městské hromadné 
dopravy zdarma, a proto se na něj upínají zraky nejen v rámci České 
republiky. Jsem rád, že i v tomto případě jsme ustáli kritiku, která se na 
nás v souvislosti se slibem MHD zdarma valila, a že se ukazuje, že tento 
model přináší pozitiva dostatečně vyvažující finanční náklady.  Petr Cvik

Frýdecko-místecká radnice 
zaznamenává stále více dota-
zů a pozornosti v souvislosti 
s projektem městské hromad-
né dopravy zdarma. Město je 
v tomto ohledem průkopní-
kem a jeho zkušenosti zají-
mají dopravní experty z celé 
Evropy i zástupce samosprá-
vy v republice i zahraničí. 
Naposledy se ozval primátor 
Žiliny Igor Choma.

Prvního muže Žiliny, která je 
s Frýdkem-Místkem v družeb-
ním vztahu, přivítal na půdě rad-
nice primátor Petr Cvik se svým 
náměstkem Michalem Novákem 
a vedoucím odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miro-
slavem Hronovským. Společně 
probrali základní charakteristi-
ky přepravy zdarma v systému 
městské hromadné dopravy ve 
Frýdku-Místku, která není vázá-
na na trvalé bydliště ve Frýdku-
-Místku, je podmíněná nákupem 
nové čipové karty a ročního 
kuponu a bezdlužností vůči sta-
tutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. „My jsme do toho šli s tím, 
že dokud nebude vybudován 
obchvat města, budeme chtít 
městskou hromadnou dopravou 
zdarma kompenzovat neutěše-
ný dopravní stav i stav životního 
prostředí ve městě,“ vysvětlil 
primátor Petr Cvik. Náměstek 

NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKA: Primátor Petr Cvik se svým náměstkem Michalem Novákem a vedoucím 
odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslavem Hronovským debatovali s primátorem Žiliny Igorem 
Chomou nad aspekty MHD zdarma.     Foto: Petr Pavelka

MHD zdarma už zajímá i za hranicemiMHD zdarma už zajímá i za hranicemi
primátora Michal Novák pak 
informoval, co stojí za dosavad-
ním ekonomickým úspěchem 
celé akce. „Finanční přínos má 
město díky tomu, že čipová 
karta je spojena s bezdlužností. 
Naprosto zásadní ale bylo, že 
jsme zvýšili dostupnost městské 
hromadné dopravy zhruba o 200 
tisíc kilometrů. Maximálně jsme 
vyšli vstříc cestujícím, proto za-
znamenáváme jejich velký ná-
růst, a proto ani ztráta tržeb není 
tak vysoká. Stále totiž máme 
v systému cestující, kteří jezdí 
MHD nahodile a u řidiče platí 
deset korun. Letos předpokládá-
me tržby ve výši 18 milionů, což 
je jen o pět milionů méně než 
v předchozím roce. Problémem 
by bylo, kdybychom měli na trž-
bách nulu, ale my jsme dokázali 
zvýšit atraktivitu MHD natolik, že 
ta ztráta není tak vysoká,“ odha-
loval podrobnosti slovenskému 
primátorovi Michal Novák.

Účastníci debaty pak probí-
rali další přínosy, kromě eko-
logických například i dopad na 
nedostatek parkovacích míst. 
„Dneska člověk mířící do centra 
mnohdy raději využije autobus, 
protože se do něj dostane rych-
le, nemusí řešit problémy s par-
kováním a ví, že stejně rychle se 
z něj dostane zpátky. Samozřej-
mě také ušetří finance,“ přiblížil 

realitu ve Frýdku-Místku Miro-
slav Hronovský a připomněl, že 
ve světě je již zcela běžné, že 
do center měst se lidé vydávají 
výhradně hromadnou dopravou. 
„U nás je parkování v centru také 
skutečně obrovský problém. Na 
rozdíl od vás však máme vlast-
ní dopravní podnik, na druhou 
stranu máme ve vozovém par-
ku trolejbusy, jejichž provoz je 
ekonomicky velmi náročný a 
chceme jej spíš nahrazovat au-

tobusy,“ reagoval primátor Žiliny 
Igor Choma. Právě otázka vlast-
ního dopravního podniku může 
být pro změnu téma, které při-
blíží slovenská strana frýdecko-
-místecké radnici. Ta stále ana-
lyzuje, co by vlastní autobusová 
doprava pro město znamenala. 
„Návštěva byla oboustranně pří-

nosná, z Žiliny za našimi lidmi 
přijedou tamější úředníci, kteří 
mají dopravu na starosti, a my 
se určitě také budeme snažit vy-
těžit zkušenosti Žiliny s vlastním 
dopravním podnikem. Jsme rádi, 
že je o náš projekt zájem a že se 
můžeme vzájemně inspirovat,“ 
uzavřel primátor Petr Cvik.  (pp)

Téma obchvatu: Skatulův Hliník
Frýdecko-místecká radnice 

pečlivě sledovala vývoj mnoha-
miliardového ekotendru, státní 
zakázky, jejíž součástí byla i 
sanace skládky Skatulův Hliník, 
která je překážkou výstavbě 
obchvatu. V polovině září mi-
nistr financí nedoporučil vládě 
přijmout vítěznou nabídku a 
ekotendr skončil bez jakéhokoli 
hmatatelného výsledku. Co to 
znamená pro město, přibližuje 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec, který má problematiku 
obchvatu na starosti.

„Z hlediska přípravy obchvatu 
Frýdku-Místku je konec ekotend-
ru posunem vpřed. Město, právě 
tak jako ministerstvo dopravy, 
opakovaně žádalo ministerstvo 
financí o vynětí Skatulova Hli-
níku z ekotendru a ministerstvo 
financí to opakovaně odmítalo. 

Ukončení ekotendru nyní otevírá 
prostor dalšímu jednání o sanaci 
skládky. Skončilo tak tříleté ob-
dobí vyčkávání a nejistoty.“

Skládka Skatulův Hliník 
byla předmětem nedávného 
jednání ministra dopravy Pav-
la Dobeše s vedením Frýdku-
-Místku v rámci jeho návštěvy 
našeho města. Dokáže pan 
ministr tlumočit stav, ve kte-
rém se nacházíme?

„Pan ministr dopravy přislíbil, 
že v této věci osloví pana mini-
stra financí, což také dodržel a 
14. září, tedy den po otevření 
obálek ekotendru, apeloval na 
Miroslava Kalouska dopisem, v 
němž zdůrazňuje význam sana-
ce Skatulova Hliníku.“

Většina občanů ovšem ani 
neví, co si má pod pojmem 
Skatulův Hliník představit?

„Skládka Skatulův Hliník je sou-
částí vytěženého prostoru ložiska 
cihlářských hlín. Skládka vznikala 
postupně od roku 1950 až 1988. 
Prostor byl postupně zavážen ze-
minou, stavební sutí, ale i průmys-
lovými odpady, konkrétně dehty a 
surovou zelenou skalicí. Na sklád-
ce bylo v průběhu let uloženo zhru-
ba 200 tisíc kubíků odpadu různé 
stupně nebezpečnosti, o celkové 
hmotnosti zhruba 330 tisíc tun.“

A kde přesně vlastně leží?
Skládka stojí v plánované trase 

obchvatu v Místku v lokalitě Na 
Hlínách. Trasa R48 povede v zá-
řezu o maximální hloubce 10 me-
trů v severní části dnešní skládky. 
V kontaktu s tělesem skládky je 
224 metrů trasy obchvatu. Maxi-
mální šířka zářezu bude v horní 
části 90 metrů, v dolní části 40 
metrů.“ (Pokračování na straně 10)
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krátce
Hornická desítka

V souvislosti s konáním silnič-
ního běhu Hornická desítka bu-
dou v sobotu 7. listopadu v době 
od 11.30 do 16.30 hodin pro sil-
niční provoz úplně uzavřeny ulice 
Palackého a Politických obětí. 
V tuto dobu není možno rovněž 
na uvedených ulicích parkovat. 
V době od 15.00 do 16.30 hodin 
pak bude rovněž úplně uzavřena 
ulice 28. října až k ulici Ke Spla-
vu. Děkujeme za pochopení.

Letáky v busech
Hasiči HZS MSK – pracoviště 

ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení spolu s oddělením krizové-
ho řízení magistrátu uspořádali 
propagační akci na téma „ochra-
na obyvatelstva“. V autobusech 
městské hromadné dopravy byly 
díky pochopení společnosti ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. umístěny infor-
mační letáky, které radí veřejnosti, 
jak postupovat při vzniku mimo-
řádné události. Dokumenty týka-
jící se ochrany obyvatelstva jsou 
rovněž umístěny na internetových 
stránkách města.

Fotosoutěž BIC
Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek připravilo na 
začátku letošního roku pro mi-
lovníky fotografování fotosoutěž 
BESKYDY …skoro BESCHYBY. 
V její třetí části se vybíraly nej-
lepší letní fotografie. Celkem do 
systému bylo od začátku roku 
nahráno již 752 fotografií, z toho 
téměř stovka v průběhu letní čás-
ti soutěže. Cílem fotosoutěže je 
získat fotografie pro prezentaci 
Beskyd v nově vydávaných pro-
pagačních materiálech. Nejlepší 
autoři se mohou těšit na hodnot-
né ceny. 1. místo získal Jaromír 
Kahánek z Frýdku-Místku, druhé 
Marian Waszut z Návsí a třetí 
Petr Adámek z Frýdku-Místku. 
Soutěž pokračuje dál, podzimní 
období je fotograficky vděčné.

Týden s kronikou
Až do pátku 4. listopadu v době 

od 8 do 16 hodin probíhá ve vel-
ké zasedací síni frýdeckého ma-
gistrátu akce Týden s kronikou. 
V rámci něj si může široká veřej-
nost i školní kolektivy prohlédnout  
IX. a X. díl kroniky zachycují dění 
ve Frýdku-Místku po roce 2000 
a popovídat si s kronikářkou An-
nou Novákovou, která ji píše od 
porevolučního období roku 1989. 
Zájemcům bude promítnut i film 
– osmiminutový dokument zachy-
cující významnou kapitolu života 
někdejších Válcoven plechu.

Prezentace v Polsku
Statutární město Frýdek-Místek 

ve spolupráci s Beskydským infor-
mačním centrem Frýdek-Místek, 
p.o. a Regionem Beskydy prezen-
tovali ve dnech 19.-21. října turis-
tické možnosti města Frýdek-Mís-
tek a regionu Beskydy na veletrhu 
v polské Poznani.  (pp) 

Frýdek-Místek po deseti le-
tech hostil republikové finále 
soutěže MUDRC, kterou po-
řádá Asociace malých debru-
járů České republiky. Mladí 
debrujáři, kteří poznávají svět 
pomocí experimentů a vlast-
ního pozorování, zavítali i na 
frýdecko-místeckou radnici.

„Debrujáři si ví vždycky rady 
a s primátorem to musí být 
stejné. Jsem nesmírně rád, 
že tady ve velké zasedací síni 
radnice můžu přivítat mladé 
mozkové kapacity i ty, kteří je 
k této činnosti vedou. Jednou 
budete těžit z toho, čím se dnes 
zabýváte, a zúročíte svou tou-
hu po vědění. Přeji vám, ať se 
vám daří ve vaší soutěži, ať si 
najdete nové kamarády i čas 
prohlédnout si naše město, kde 
je pro vás dostatek zajímavostí 
i kulturního a sportovního vy-
žití,“ oslovil finalisty primátor 
Petr Cvik, kterému Libor Lepík 
předal oficiální tričko soutěže a 
prozradil, že tuto památku na 

Malí debrujáři Malí debrujáři navštívili radnicinavštívili radnici

VÝPRAVA DEBRUJÁRŮ: Primátor Petr Cvik přivítal i Azmi Kocaka, který je manažerem jedné z turec-
kých univerzit.       Foto: Petr Pavelka
finále pro všechny účastníky 
má na svědomí právě podpora 
frýdecko-místecké radnice. 

Asociace malých debrujárů 
si klade za cíl přispět k nenuce-
nému pochopení různých jevů a 
zákonitostí, objevování vědy a 

utváření nové cesty k poznání, 
tvořivosti, a to zejména formou 
zábavných pokusů s jednodu-
chými pomůckami z různých ob-
lastí vědy, techniky a ekologie. 
„Podporovat rozvoj osobnosti 
mladých lidí, jejich intelektuál-

ních schopností, umožnit jim 
smysluplně využívat volný čas, 
to jsou velmi sympatické cíle, 
které jsme rádi podpořili,“ shrnul 
primátor Petr Cvik, který v pátek 
přivítal početnou výpravu na 
radnici svátek-nesvátek.  (pp)

Tolerance ve všech pá-
dech se skloňovala 27. října 
v Domě včelařů na Fojtství 
v Chlebovicích, kde se v rám-
ci setkání klubu důchodců 
blahopřálo Anděle a Bohu-
mírovi Halešovým k 65 letům 
společného soužití.

„To, že existují takové páry, je 
úžasná zpráva pro nás všechny, 
hlavně pak pro mladé lidi, kteří 
na svazek manželský dnes na-
hlížejí všelijak. Manželé Halešo-
vi jsou důkazem toho, že s tole-
rancí a láskou lze vše zvládat,“ 
vyjádřil se náměstek primátora 

Úctyhodné výročí svatby v ChlebovicíchÚctyhodné výročí svatby v Chlebovicích

PŘÁNÍ JUBILANTŮM: Náměstek primátora Libor Koval blahopřeje 
manželům Halešovým.   Foto: Petr Pavelka

Libor Koval, který za město přál 
k nádhernému životnímu jubileu. 

Chlebovičtí manžele Halešo-
vy znají jako aktivní dvojici, která 
nezůstala stranou místního dění. 
Před dvaceti lety byli zakladateli 
klubu důchodců, Bohumír Haleš 
dal dokonce podnět k založení 
místního muzea a dlouhá léta 
působil ve sdružení včelařů, kde 
se naplno věnoval svému osob-
nímu koníčku. Společně prošli 
životem 65 let, vědomi si toho, 
že život není jen samé štěstí, ale 
se vzájemným porozuměním lze 
všechny nástrahy překonat. (pp)

Městská společnost Distep 
mající ve městě na starosti te-
pelné hospodářství vyhlásila 
tradiční fotosoutěž, tentokrát 
s příznačným podtitulem Tep-
lo a chlad. 19. října komise, 
jejímž členem byl i primátor 
Petr Cvik a profesionální fo-
tograf Ivan Korč, stanovila 
pořadí těch nejlepších.

„Kvalita těch snímků už je 
roky stejná, nikam se to celkově 
neposunuje. Nejvíce se nám líbil 
čáp na komíně a Amorův šíp na 
Olešné, byť ta fotka byla stylizo-
vaná. Na dobrou fotku nestačí si 
jen počkat na západ slunce, je 
zapotřebí přemýšlet, jak získat 
co nejpůsobivější záběr,“ radí 
fotograf Ivan Korč. Primátor Petr 
Cvik sice umí vzít fotoaparát do 
ruky pro rodinné album, ale za 
experta se nepovažuje. „Já jsem 
vybíral spíše pocitově, ale v ko-
misi jsme se s názory nakonec 
příliš nelišili. Našli jsme si kaž-

Distep má vítěze fotosoutěžeDistep má vítěze fotosoutěže
dý své favority, pak nám Ivan 
Korč nabídl odbornější pohled a 
domluvili jsme se na celkovém 
pořadí,“ vysvětlil způsob výběru 
primátor.

Komise stanovila toto pořadí:
Kategorie „Ostatní“

1. místo – Čáp, kterému je zima 
– Veronika Janošková 

(současně vítěz internetového 
hlasování)

2. místo – Amorův šíp na Oleš-
né – Miroslav Majer

3. místo – Nečekané zimní 
zjevení – Kateřina Lahnerová
Kategorie „Děti do 15 let“

1. místo – Mrazivé ráno – Bára 
Seibertová 

2. místo – Jak se ztratil Sněhu-
láček – Matěj Sýkora

3. místo – Po chladné noci, 
teplé ráno – Natálie Strašilová
(současně vítěz internetového 

hlasování)
Autorům oceněných fotografií 

blahopřejeme.  (pp)

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH: Ředitel společnosti Distep Petr Jonas, primá-
tor Petr Cvik, marketingový pracovník Svatopluk Eliáš a fotograf Ivan 
Korč vybírají nejzdařilejší snímky.  Foto: Petr Pavelka
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 městská policie
Litina v křoví

6. 10. ve tři hodiny odpoledne 
volal jistý muž, že naproti frýdec-
kého hřbitova, v místě, kde se 
nachází hlavní parkoviště, nalezl 
v křoví schované víko od kaná-
lu. Hlídka na místě zjistila, že se 
jedná o celolitinový obdélníkový 
kryt kanálu, který strážníci pře-
vezli na technické služby, kde jej 
předali na vrátnici.

Spolupráce policií
6. 10. požádala Městská 

policie Nový Jičín své kolegy 
ve Frýdku-Místku o pomoc. Na 
služebně měli nález, který byl 
vlastnictvím občana žijícím v 
našem městě. Proto byl ma-
jitel informován a mohl si své 
nalezené věci vyzvednout v 
Novém Jičíně.

Kradl materiál
13. 10. v osm hodin večer při-

jala městská policie oznámení 
o krádeži polystyrénu na ulici K 
Hájku. Hlídka na místě zadržela 
zloděje, kterému udělila bloko-
vou pokutu.

Nezvaný host
14. 10. požádal jeden z tele-

fonických oznamovatelů o po-
moc. „Do jeho bytu mu vstoupil 
nějaký cizí muž, který si odemkl 
byt klíči, které ztratil syn ozna-
movatele. Z důvodu, že se jedná 
o podezření z trestného činu, 
byla celá událost na místě pře-
dána Policii České republiky,“ 
přiblížila policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Strážníci hasili
19. 10. ve tři hodiny odpoled-

ne hlídka městské policie zahlíd-
la při kontrole ulice Lískovecká 
hořící křoví. Strážníci ve služeb-
ním vozidle vozí hasicí přístroj, 
kterým křoví uhasili, a tak nebylo 
nutné na místo volat hasiče.

Kopali do popelnic
22. 10. v půl desáté večer na 

ulici Nádražní před restaurací 
Čekanka rozkopávali dva mla-
díci popelnice, jejichž obsah se 
vysypal na místní komunikaci. 
Tím se dopustili přestupku, 
a protože projevovali velkou 
agresivitu, byli oba převezeni 
na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. Druhý 
den v ranních hodinách při pro-
puštění byli mladíci strážníky 
postihnuti blokovou pokutou za 
spáchaný přestupek.

Auto na plotě
23. 10. v devět hodin do-

poledne požádal oznamovatel 
o příjezd hlídky městské poli-
cie, protože mu před vjezdem 
na pozemek stálo cizí vozidlo. 
Strážníci na místě zjistili, že se 
jedná o vozidlo Škoda Felicia, 
které najelo na plot a jehož 
řidič následně z místa nehody 
odešel. Celou událost hlídka 
na místě předala Policii České 
republiky.  (pp)

Beskydské farmářské trhy, 
pořádané co čtrnáct dní na 
místeckém náměstí Statutár-
ním městem Frýdek-Místek, 
se snaží obměňovat svou 
tvář. Po dušičkovém hávu při-
jde ve čtvrtek 3. listopadu na 
řadu zabíjačkový kolorit.

„Návštěvníci zhlédnou ukáz-
ku porcování prasete i výrobu 
tradičních zabijačkových specia-
lit, jako jsou jelita, jitrnice, ovar, 
vařená kolena nebo zabijačková 
polévka, které samozřejmě bu-
dou moci ochutnat a zakoupit. 
Příjemnou atmosféru navodí 
také muzikanti s harmonikou a 
houslemi,“ láká k návštěvě trhů 
náměstek primátora Michal No-
vák, který nad nimi drží záštitu.  

Farmářské trhy budou tradič-
ně zahájeny v 10 hodin a skončí 
v 17 hodin. Mezi prodejci přibu-
dou další řezníci a uzenáři, tak-
že návštěvníci budou moci po-
rovnat chutě specialit z různých 
oblastí. Podávat se bude také 
klasický guláš, grilovaná kýta 

Farmářské trhy se zabíjačkouFarmářské trhy se zabíjačkou

FARMÁŘSKÉ TRHY: Místecké náměstí ožívá jednou za 14 dní jedinečnou atmosférou.  Foto: Ivan Korč

nebo smažené rybí hranolky. 
K zahřátí může přijít vhod také 
slezská vařonka nebo svařené 
víno. Chybět nebudou tradiční 
prodejci vajec, sýrů, mléčných 
výrobků, ovoce, ale také kytek 
a bylin, či rukodělných výrobků. 

Konání Beskydských farmář-
ských trhů je podpořeno dotací 
Revolvingového fondu Minister-
stva životního prostředí ve výši 

150 tisíc korun. Po 3. listopadu se 
kvůli státnímu svátku 17. listopadu 
uskuteční až 24. listopadu, násled-
ně pak 8. a 22. prosince.  (pp)

Napětí. Adrenalin. Akci. 
To vše slibuje nová aktivita 
městské společnosti Sport-
plex, která se stala provozo-
vatelem nového airsoftové 
hřiště ve Frýdku-Místku.

„Byl využit protiatomový kryt 
pod základní školou na ulici Eliš-
ky Krásnohorské, který poskytl 
prostor a perfektní podmínky 
pro zřízení airsoftové arény, 
která byla nazvána symbolicky 
BUNKR59. Více než šest set me-
trů čtverečních teď našlo nové 
využití. Akceschopnost si zde 
zvyšuje i městská policie,“ sdělil 
náměstek primátora Michal Po-
bucký, jednatel Sportplexu.

Pokud nevíte, co je to airsoft, 
určitě jste již slyšeli o příbuzném 
paintballu. Je to vlastně jeho al-
ternativa, zábavná taktická hra, 
kde máte za úkol eliminovat pro-
tivníka replikami reálných zbraní, 
které vystřelují malé plastové 
kuličky. Airsoft vznikl v Japon-

Airsoft aréna BUNKR59
sku, právě jako odpověď na 
americký paintball, a princip hry 
je prakticky stejný, jen se použí-
vá jiné střelivo a reálně vypada-
jící zbraně. „Kuličky neobsahují 
barvu, takže se hraje na přiznaný 
zásah, který ucítíte. Bolestivost 
zásahu je podstatně menší než 
u paintballové zbraně,“ říkají or-
ganizátoři této aktivity, kteří jsou 
přesvědčeni, že Frýdek-Místek 
hráče nadchne. Skvělé ozvuče-
ní, světelné efekty, herní záze-
mí, půjčovna vybavení a provoz 
prakticky skoro nonstop v kte-
rémkoli ročním období, má při-
táhnout vyznavače této aktivity i 
příležitostné hráče, kteří se chtějí 
ve skupinách pobavit. Bojiště 
tvoří autentické prostředí atomo-
vého bunkru, které je doplněno o 
vojenský nábytek a bedny, mas-
kovací sítě a další propriety. Mož-
ná se za zábavou do temných 
zákoutí, místností, místnůstek a 
efektů vypravíte i vy.  (pp)

PIETA U T. G. MASARYKA: U příležitosti 93. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu pozval na vzpomínkovou 
akci u pomníku T. G. Masaryka ve čtvrtek 27. října primátor Petr 
Cvik předsedy politických klubů.                     Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-
-Místek investuje nemalé fi-
nanční prostředky do oprav 
veřejných pohřebišť. V po-
sledních dnech byly vyčle-
něny finance na ten skalický, 
jenž získal nové oplocení, 
opravené vstupní brány a 
nově zde vzniklo odběrné 
místo na vodu. 

„Plot na východní straně po-
hřebiště byl v havarijním stavu, 
jeho výměna byla nutná. Stejně 
tak byla nutná i oprava vstupních 
bran, které byly očištěny od rzi 
a získaly nový protikorozní ná-
těr. Upraven byl také prostor u 
prostředního vstupu. Povrch byl 
zde zpevněn zámkovou dlažbou 
a vstupní rampa byla opatřena 
zábradlím proti pádu. Novinkou, 
kterou ocení nejeden návštěvník 
hřbitova, je nové odběrné místo 
na vodu. Dosud byli občané nu-
ceni využívat provizorní vyústění 
vody, přičemž mnozí z nich si 

Hřbitov ve Skalici 
vylepšily opravy

stěžovali na jeho špatnou pří-
stupnost. Vyšli jsme tedy vstříc 
požadavkům občanů a nechali 
jsme zde vybudovat nové odběr-
né místo na vodu z odběrného 
stojanu,“ řekl náměstek primáto-
ra Michal Pobucký k investici ve 
výši téměř 300 tisíc korun.

Oprava hřbitova umocnila 
důstojnost tohoto místa posled-
ního odpočinku, které podobně 
jako dalších pět míst ve městě 
projde zatěžkávací zkouškou 
v dušičkovém období. K důstoj-
né atmosféře tohoto období se 
snažily přispět i technické služby 
TS a.s. „Zaměstnanci technic-
kých služeb zajišťují v okolí hřbi-
tovů sběr listí a poslední seče 
trávníků. Intenzivně také odváží 
na skládku hřbitovní odpad,“ řekl 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut. 
Na „dušičky“ se připravovala i 
městská policie, která se pokusí 
zvýšit bezpečnost v tomto obdo-
bí, které láká zloděje.  (pp)

HŘBITOV VE SKALICI: Nové odběrné místo na vodu a opravená 
brána.
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Posledních pěkných pod-
zimních dnů, středy 19. a 
pátku 21. října, využily vycho-
vatelky ze ZŠ Pionýrů 400 se 
svými žáky k návštěvě jízdár-
ny ve Sviadnově. 

Zde pod vedením paní Darji 
Hrůzkové a její dcery absolvovali 
nejprve exkurzi ve stáji, kde se 
seznámili s koníky, dozvěděli se 
něco o péči o ně, sedlání, čištění a 
krmení. Koníkům nabídli přinesené 
dobrůtky. Poté se všichni odebrali 
na louku, kde se děti mohly na ko-
ních svézt. Výlet se dětem moc líbil 
a rády si jej opět zopakují.

Touto cestou bychom rádi po-
děkovali paní Darji Hrůzkové a 
její dceři za ochotu, dobrou orga-

Děti ze školní družiny se vydaly za koníčky
nizaci a velkou trpělivost a popřá-
li jim mnoho sil při dalších akcích 

věnovaných dětem.           Lenka
Janíčková, vychovatelka ŠD

Foto: Alena Cihlářová

V rámci projektu „Aby-
chom se školy nebáli, aby-
chom ji lépe poznali“ nás na 
4. ZŠ opět navštívily děti z 
okolních mateřských škol se 
svými rodiči.

Na středu 12. října si paní 
učitelky naší školy pro děti při-
pravily práci v keramické dílně, 
aby si mohly vyzkoušet svou 
dovednost při práci s hlínou. Po-
kud se jim práce nedařila tak, jak 

Keramika na Čtyřce
by chtěly, měly po ruce ochotné 
paní učitelky a své rodiče, kteří 
se rádi vrátili do dětských let a 
svým ratolestem pomáhali.

Díky tomuto projektu, který fun-
guje již několik let, se budoucí prv-
ňáčci seznamují s prostředím naší 
školy. Po vydařeném odpoledni 
chystáme druhé keramické od-
poledne na 2. listopad a opět rádi 
uvidíme budoucí školáky i s rodiči.

 Mgr. Radka Gebauerová

Základní škola F-M, Ko-
menského 402, se také le-
tos zúčastnila adaptačního 
kurzu šestých ročníků, který 
byl pořádán v rámci projektu 
Rozvojem osobnosti k výuce 
v pozitivním prostředí – FM-
-POPROS (2011-2012). 

Adaptační kurz se uskutečnil 
ve dnech 12.-14. 10. 2011 v ho-
telu Javor v Řece. Hlavním cílem 
adaptačního kurzu bylo napomoci 
úspěšnému přizpůsobení žáků i 
třídního učitele novému kolektivu 

Čtyřka na adaptačním kurzu
třídy, navázání nových sociálních 
vazeb mezi žáky. To se nám po-
dařilo zvládnout ve dvou blocích 
s pomocí lektorů z Centra nové 
naděje. Žáci byli s programem 
spokojeni a při dalších aktivitách, 
v podobě společenských či spor-
tovních her, se to také potvrdilo. 
Učitelé i žáci si pobyt v prostředí 
krásné beskydské přírody užili a 
dozvěděli se mnoho nového a za-
jímavého o sobě navzájem. Žáci 
byli s pobytem velice spokojeni. 

 Mgr. Tereza Škopová

Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Anenská 656, p. o. 
(pracoviště Anenská) vytvořila 
pro školní rok 2011/2012 celo-
školní projekt s názvem Zdraví 
a veselí. Prostřednictvím škol-
ních a třídních aktivit by ráda 
v dětech podpořila povědomí 
o nutnosti pečovat o své zdra-
ví již od útlého věku.

V průběhu celého školního 
roku se mateřská škola zaměří 
nejen na zdravou výživu, správ-
nou hygienu, četné pohybové 
aktivity, ale taktéž zdůrazní 
nezbytnost psychické pohody, 
z níž vychází i vytváření pří-
jemného a klidného prostředí. 
Všichni zaměstnanci mateřské 
školy věří, že různorodými čin-
nostmi obohatí nejen výchovně 
vzdělávací program MŠ, ale i 
životní styl jednotlivých rodin.

K tomu si zvolila formu zábav-
nou a hravou a hned ji vyzkoušela 
realizací společného odpoledne 
pro děti a jejich rodiny s názvem 
Bramboriáda aneb v potravě je 
lék. Ve všech pěti třídách byly pro 
přítomné odvážlivce připravené 
legrační úkoly i zajímavé informa-
ce, samozřejmě vše o brambo-
rách. A tak se děti opravdu zábav-

Bramboriáda aneb v potravě je lékBramboriáda aneb v potravě je lék
nou formou dozvěděly například, 
jak jsou brambory pro lidský orga-
nismus důležité, odkud pocházejí 
nebo co může jejich úrodu ohro-
zit. Rodiče dětem pomáhali, kde 
se dalo: stali se spoluautory origi-
nálních „Panáčků-Bramboráčků“, 
nakládali a vykládali brambory 
z koleček, odhadovali 1 kg bram-
bor, pomáhali sbírat mandelinky 
bramborové a hlavně – drželi 
svým děťátkům palce!

Na závěr celé akce si také při-

šli všichni na své, a to v podobě 
„Bramborové kuchařky“, která 
obsahovala nejen osvědčené re-
cepty ze školní kuchyně, od paní 
učitelek i od rodičů, ale i spoustu 
bramborových omalovánek, bás-
niček a dokonce i jednu „Bram-
borovou pohádku“. A protože za 
celé odpoledne dětem i rodičům 
pořádně vyhládlo, připravily pro 
ně paní kuchařky ochutnávku 
pomazánek, jak jinak než bram-
borových!  Stanislava Korcová

Do podzimní ostravské 
zoologické zahrady jezdíme, 
my děti z MŠ Pastelka u Gust-
líčka, moc rády. 

Oblíbenou písničku jsme 
zazpívaly zvířátkům a opravdu 
jsme viděly klokany a kapsič-
ky, co v nich nosí dětičky, tygří 
mláďata s kožíšky jak ze zlata, 
zvířata chlupatá i pernatá. Víme, 
že žirafí krk dlouhý je a žirafám 
pasuje. V písni se také zpívá, 
abychom zvířátkům neubližova-
ly a nenechaly je vyhynout. 

Naším nejdůležitějším pod-
zimním úkolem bylo nasbírat co 
nejvíce kaštanů a žaludů a tyto 
plody odvézt do ZOO. Hlásíme, 

Děti zhlédly podzim v ZOODěti zhlédly podzim v ZOO

že úkol je splněn a dobrotky pro 
zvířátka naplnily dvě plastové 
ekologické nádoby o obsahu 
100 l.

„A tak jsme rádi, že zvířátka 
máme a jsou s námi na světě, 
díky nim je život hezčí na té naší 
planetě.“

Už v loňském školním roce 
jsme v rámci výtvarné výcho-
vy s několika třídami ZŠ a MŠ, 
J. Čapka 2555, Frýdek-Místek 
navštívili Dům umění v cent-
ru Ostravy, abychom zhlédli 
aktuální výstavu a zároveň i 
něco „svého“ přímo v galerij-
ním ateliéru vytvořili. 

Po hravém a vynalézavém 
projektu Labyrint světla od sou-
časného umělce Petra Nikla, 
po secesním Alfonsu Muchovi a 
abstraktních polských konstrukti-
vistech jsme se 6. října s žáky 9. 
tříd vypravili na výstavu součas-
ného malíře Jakuba Špaňhela.

Tento nadaný, světově uzná-
vaný výtvarník, který pochází 
z Karviné a studoval na Střední 
umělecké škole v Ostravě a poté 

Na výstavě Jakuba Špaňhela
u profesora M. Knížáka na AVU 
v Praze, tvoří převážně velkofor-
mátová plátna. Chlapce sice na 
první pohled zaujal jediný zde 
vystavený akt, ovšem většina 
děl zobrazovala, i když ne zcela 
realisticky, věci (japonský lustr 
se líbil většině dívek) či města 
a situace. Během programu 
v galerii jsme si výstavu měli 
možnost prohlédnout, za pomo-
ci pracovních listů se dozvědět i 
něco o životě malíře, o způsobu 
práce a technikách. 

„Zlatým hřebem“ programu je 
vždy vlastní tvorba. Tentokrát se 
program jmenoval ZROZEN Z 
TICHA. Žáci se rozdělili do sku-
pin a každá si vylosovala téma 
své budoucí malby.

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Hlavní podmínkou při této 

práci však bylo, že od vylosová-
ní tématu spolu skupiny nesměly 
mluvit. Povolená byla pouze ko-
munikace štětcem, barvou, pří-
padně mimikou či pantomimou. 
A to byl pro naše žáky největší 
kámen úrazu! Žádná skupina 
nebyla schopna dodržet zadání! 
A protože téměř 30 žáků v ate-
liéru je pořádná masa lidí, není 
se co divit, že i samotní žáci – 
alespoň ti vnímavější – byli ze 
své neschopnosti držet jazyk za 
zuby rozčarováni. 

Ani při závěrečném společném 
povídání o prožitcích a při hodno-

Na výstavě Jakuba Špaňhela
cení své práce nedokázali říct, co 
by je přimělo k tomu, aby dodrželi 
pravidla a vyzkoušeli si vizuální 
komunikaci v tichu. Musíme tedy 
velmi poděkovat naší jinak velmi 
vstřícné a nadšené lektorce, že 
to s námi těch 90 minut vydržela.

Pohroužit se do vlastních my-
šlenek a představ a citlivě vnímat 
projevy a pocity spolužáka a navíc 
spolu spolupracovat, je pro vět-
šinu opravdu problém. Tak snad 
příště! Na výstavě surrealistů.

Nicméně bonus celé akce – 
krátkou návštěvu McDonaldu před 
odjezdem vlaku – si jeho skalní 
příznivci užili už zcela bez výčitek 
svědomí.  Yvetta Krupařová

Dne 5. října jeli vybraní 
žáci sedmých tříd Základní 
školy J. Čapka 2555 ve Frýd-
ku- Místku na akci s názvem 
WORKSHOP. Tuto akci pořá-
dal program Region4TECH a 
byla spolufinancována Evrop-
skou unií. Představily se zde 
dvě technické školy.

Akce byla zaměřena na elek-
totechniku, stavebnictví, outdo-
orové aktivity.

Elektrotechnika obsahovala 
sestrojování přístrojů a jejich opra-
vy. Žáci si zde vyzkoušeli, jaké to 
je – pájet s pájkou, a vytvořili si 
vlastní elektrický obvod s názvem 
BLIKAČ. Tento přístroj bliká po-
mocí dvou diod (v našem případě 
červenou a žlutou barvou). 

V části workshopu věnované 
stavebnictví se zaměřili na po-
znávání materiálů, jednoduché 

Workshop školáky zaujal
testy v oboru techniky a stavění 
ze stavebnic. Měli jsme za úkol 
postavit podle vlastní fantazie 
domeček a k němu třeba za-
hrádku nebo ohniště. Nakonec 
se vyhodnotily testy a pán, který 
nás vedl, nám řekl, jak na tom 
v oboru stavebnictví jsme.

Při outdoorových aktivitách 
nám dva mladí pánové vysvětlili, 
jak se pracuje s turistickou navi-
gací GPS a jaké jsou její funkce. 
Pak jsme měli za úkol umístit sou-
řadnice do lesa, na svah nebo na 
rovinu. Po rozmístění jsme šli hle-
dat souřadnice, které nám zadala 
druhá skupina, a na nich jsme pak 
plnili úkoly. „Myslím, že se tam 
určitě všem líbilo a chtěli bychom 
tam znovu, všem učitelům a orga-
nizátorům moc děkujeme za to, 
že s námi měli strpení,“ hodnotil 
Ondřej Šebesta.

Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola na 
ulici Pionýrů 2352 ve Frýd-
ku-Místku se v rámci zkvalit-
ňování výchovně vzdělávací 
práce se zdravotně postiže-
nými žáky věnuje již řadu let 
rozsáhlé spolupráci se zahra-
ničními školami. 

Již tradicí se stává účast za-
hraničních partnerů školy na Ev-
ropských dnech handicapu, které 
každoročně pořádá Asociace Tri-
gon. Letošní XIX. Evropské dny 
handicapu se konaly v Ostravě v 
termínu od 3. do 7. října. Pozvání 
naší školy přijaly kolegyně z part-
nerské školy Voru Jarve Kool z 
estonského města Voru. 

Partnerská škola obeslala 
obrázky svých žáků výtvarnou 
soutěž Zkuste to s námi. Vý-
tvarná díla estonských žáků 
byla na slavnostním večeru 
Křišťálový kamínek odměněna 
věcnými dary. 

Významný úspěch při oceňo-
vání obrázků výtvarné soutěže 
Zkuste to s námi dosáhla také 
Střední škola, Základní škola a 

Zahraniční návštěva na Evropských dnech handicapu

Mateřská škola, kdy do TOP 10 
nejlepších obrázků byl odbornou 
porotou vybrán obrázek „Josef 
Lada“ žáka Lukáše Smazy z 6. 
třídy. Obrázek byl dražen na in-
ternetové aukci Aukro a výtěžek 
aukce byl na slavnostním večeru 
formou šeku předán autorovi.

Kolegyně z Voru Jarve Kool 
prezentovaly estonské speciální 
školství a svoji školu dne 6. 10. 
2011 v rámci Kulatého stolu, kte-
rý se uskutečnil na Základní ško-
le kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. 

Kulatý stůl byl součástí Evrop-
ských dnů handicapu a jeho 
posláním bylo seznámit speci-
ální pedagogy se systémem a 
organizací speciálního školství 
ve vybrané zemi. Prezentace se 
setkala s velkým zájmem.

Učitelé naší školy připravili 
pro své zahraniční kolegyně bo-
hatý doprovodný program, který 
je seznámil s historií, kulturním 
děním a současností města 
Frýdku-Místku a regionu.

Jan Vavřička

Letošní PÁŤÁCI jsou na 
2. ZŠ výjimečnou třídou hned 
z několika důvodů. Jsou jako 
jediná třída v ročníku. Již na 
5. třídu přesídlili na druho-
stupňácký pavilon. Dostali 
novou třídní učitelku z řad 
druhostupňáckých.

Jako páťáci nemají bohužel to 
štěstí, aby se jako šesté ročníky 
vydali na každoroční adaptační 
kurz, jehož cílem bývá sezná-
mit se mezi sebou navzájem, 
stmelit hned v počátku kolektiv, 
poznat se lépe s třídní učitelkou. 
Našim páťákům to bylo líto, a tak 
společně s paní učitelkou třídní 
vymysleli svou vlastní třídní akci 
– Noc ve škole. 

Čtvrtek 6. října nastal! V 19 
hodin jsme se sešli u tělocvič-
ny, kde naše dobrodružná noc 
začala. Skoro dvě hodiny jsme 
hráli pohybové soutěže – „Vyvo-
lávka aneb Přece si nebudeme 
říkat příjmením“, „Kolíčkovaná“, 
„Přesedávaná s hudbou i bez 
ní“ a další. Čas v tělocvičně utekl 
rychle, všem pořádně vyhládlo, 
a tak jsme si zašli do školní ku-
chyňky uvařit večeři. Do kuchtění 
špaget s kečupem a sýrem se 
zapojila polovina třídy, druhá část 
nosila žíněnky do třídy, ve které 
budeme spát. Večeře byla vyni-
kající. Po ní jsme řádili a tančili na 
písničky, pan učitel nám připravil 
taneční soutěž na píseň „Mňam, 
mňam Bobík“. Bylo veselo. 

Potom nastal hřeb večera. 
Přesunuli jsme se do třídy, kde 
jsme malovali svá třídní trička. 
Protože se podle naší vysoké 
paní učitelky celý rok nese v du-

5. A nocuje ve škole5. A nocuje ve škole

chu žirafek, na přední straně 
máme každý žirafu. Zadní stra-
nu trička nám zdobí logo naší 
Dvojky. Podpisy každého z nás 
teprve plánujeme. Přestože se 
blížila půlnoc, unavení jsme ne-
byli. Převlékli jsme se však do py-
žam, zalezli do spacáků a pustili 
si na plátno film, u kterého jsme 
měli usnout. Stal se pravý opak, 
vykládali jsme si, hráli hry… Noc 
byla opravdu dlouhá. Ranní budí-
ček byl v 7 hodin. Déšť nám neu-
možnil probrat se na školním hři-
šti, a tak jsme hned začali uklízet 
třídu, odnášet žíněnky a chystat 
snídani. Paní učitelky nám uvařily 

čaj a my se navzájem podělili o 
buchty a koláče, které nám ma-
minky napekly. Měli jsme jich 
celkem jedenáct druhů. Před de-
vátou hodinou jsme odjížděli za 
dalším vyžitím do Frýdlantu nad 
Ostravicí. Měli jsme na hodinu 
objednaný bazén „Kotelna“. Tam 
jsme se opět vyřádili, skákali, zá-
vodili v chůzi ve vodě, nechali se 
masírovat proudy vody, relaxova-
li ve vířivce či cvičili aquabely. Ve 
vlaku na cestě zpátky už na nás 
padala únava. Přesto jsme se 
ještě vrátili do školy, uklidili třídu, 
sbalili se a s krásnými vzpomín-
kami se rozloučili.

Pozvánka do „Říše strašidel“ –
aneb vysvoboďte Saxanina dědečka

Opět po roce proběhne na Sedmičce „Strašidelný den“.
16. listopadu od 17 hodin mohou malé děti v doprovodu dospě-

lých prožít na 7. ZŠ na Rivieře strašidelný večer.
Společnost jim budou dělat strašidla, vodníci, čarodějnice,

víly a další pohádkové bytosti.
Malí návštěvníci budou plnit neobvyklé úkoly, za jejichž splnění 

pak dostanou odměnu – nikdo neodejde s prázdnou!
Ve školní jídelně bude pro všechny připraveno malé občerstvení.

Na návštěvníky se těší žáci i učitelé Sedmičky.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

PODZIMNÍ LOS MSFL
14. kolo (5. - 6. 11.) SK Líšeň - Frýdek-Místek

16. kolo (12. 11.) Frýdek-Místek - 1. FC Slovácko B

9. Talent Plzeň - SKP F-M
10. SKP F-M - HCB Karviná

neděle 20. 11. 2011 v 17.00 hod
11. Sokol HC Přerov - SKP F-M

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
12. Dukla Praha - SKP F-M

13. SKP F-M - Cement Hranice
neděle 11. 12. 2011 v 17.00 hod.

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 

Plavání pro veřejnost bude 
zahájeno od 12. 9. 2011 
pondělí: 18.00 - 19.00;

úterý: 16.00 - 17.00 (do ledna 
2012); čtvrtek: 18.00 - 19.00;

pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

Volejbalová extraliga kadetů
První turnaj se hraje od pátku 4. do neděle 6. listopadu

na hale SPŠ v Místku.
PÁ: 10:00 Beskydy-Ostrava, 16:00 Beskydy-Brno

SO: 09:00 Velké Meziříčí-Beskydy,
15:00 Beskydy-Hradec Králové NE: 09:00 Zlín-Beskydy

Basketbalový klub Frýdek-Místek
Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939

Dorostenecká liga
5. 11. BK FM – SK UP Olomouc (kadetky U17)

6. 11. BK FM – Sokol Hradec Králové B (kadetky U17)
19. 11. BK FM – TJ Slavia Proton Kroměříž (kadetky U17)

20. 11. BK FM – Jiskra Kyjov (kadetky U17)
Žákovská liga

20. 11. BK FM – SBŠ Ostrava (mladší žákyně U14)
Sdružený oblastní přebor střední a severní Morava

12. 11. BK FM – BK NH Ostrava (starší žákyně U15)
Oblastní přebor severní Morava

5. 11. BK FM – BK Breda&Weinstein Opava C (muži)
19. 11. BK FM – BK Snakes Ostrava A (starší minižáci U13)

26. 11. BK FM – BC Orlová (muži)
Nábor děvčat ročníku narození 2000, 2001, 2002 pokračuje.

Aktuální informace na www.basketfm.net

V sobotu 5. listopadu se 
uskuteční v našem městě nej-
větší běžecký závod na Mora-
vě Hornická desítka. Hlavním 
pořadatelem je oddíl atletiky 
TJ Slezan Frýdek-Místek, vše 
se koná pod záštitou Statu-
tárního města Frýdek-Místek. 
Jedná se již o 26. ročník této 
ojedinělé akce. 

V loňském roce se postavilo 
na start neuvěřitelných 1943 
běžců všech věkových katego-
rií! Letos jsou připraveny opět 
krásné ceny, program pro děti, 
prodej sportovního vybavení a 
další doprovodný program, a tak 
lze očekávat opět velkou účast. 
Od nejmenších capartů až po 
osmdesátileté veterány. 

Závody dětí 
O neopakovatelný úvod celé 

akce se každoročně stará mlá-
dež. Vloni bylo na startu přes 
sedm set dětí a na tratích od 150 
do 836 metrů sváděly urputné 
boje. Letos je připraveno celkem 
11 kategorií mládeže. Jako první 
vyběhnou ve 12 hodin na trať 300 
m děti ročník 2004/2005 a po-
stupně přijdou na řadu chlapci a 
dívky v dalších deseti žákovských 
kategoriích a čeká na ně 836 m. 
Závody mládeže uzavře ve 14.00 
hodin nesoutěžní běh rodičů 
s těmi nejmenšími caparty roční-
ku 2008 a mladší. Všichni účast-

Frýdek-Místek bude opět v pohybu 

níci tohoto běhu obdrží pozornost 
ihned po doběhu. Ve všech dal-
ších kategoriích obdrží vítěz dort, 
první tři medaili a prvních šest 
tričko a krásné ceny. Pro všech-
ny předem přihlášené děti je při-
praveno číslo se jménem, mezi 
všemi se bude losovat bohatá 
tombola s krásnými cenami jako 
notebook, mobil, MP4, sportovní 
vybavení a spousta dalších.

Soutěž škol 
V rámci závodů dětí se pravi-

delně koná i soutěž škol o nej-
lepší, ale i nejpočetnější výpra-
vu. Do soutěže o nejlepší školu 
se započítává deset nejlepších 
výsledků žáků ve všech kate-
goriích. Pro nejlepší školy jsou 
připraveny poháry a pro zúčast-
něné děti sladká odměna. Pro 
první čtyři nejpočetnější výpravy 
je připraveno sportovní vybavení 
v celkové hodnotě 22.000 Kč. 

Běh pro zdraví 
Šancí pro každého je Běh pro 

zdraví, který měří 1000 m a před-
chází hlavnímu závodu. Stovky 
běžců se dají do pohybu v 14.30 
hodin. Pro prvních 500 běžců je 
připraveno tričko s emblémem 
závodu a dárek od zdravotní po-
jišťovny RBP.

Hlavní závod
Hlavní závod měří 10 km a 

bude odstartován v 15 hodin 
před Národním domem. Na zá-

HORNICKÁ DESÍTKA: Věhlasného závodu se v minulosti zúčastnila i legendární Jarmila Kratochvílová.
Foto: Petr Pavelka

vodníky čekají tři okruhy a opět 
je očekávána účast několika 
stovek běžců z celé republiky i 
zahraničí. Samozřejmě nejpo-
četnější skupinu tvoří rekreační 
běžci, kteří si chtějí pouze vy-
zkoušet své síly. Pro nejlepší 
v hlavním závodě jsou připrave-
ny finanční odměny, pro předem 
přihlášené je připraveno tričko 
s emblémem závodu a startovní 
číslo se jménem. Všichni běžci 
obdrží po doběhu občerstvení a 
guláš a bude losována tombola 
s cenami za 30.000 Kč. Občané 
našeho města platí startovné 
pouze symbolických 50 Kč.

Kondiční běh
Ani letos nechybí nesoutěž-

ní kondiční běh. Je určen pro 
všechny, kteří si netroufnou na 
deset kilometrů, ale běh pro 
zdraví je pro ně málo. Absolvují 
jeden okruh hlavního závodu, 
tedy 3333 m. Pro prvních dvě 
stě jsou připravena trička, pro 
všechny losování tomboly. A 
rovněž zde platí frýdecko-mís-
tečtí občané pouze 50 Kč.

Přihlášky jak k hlavnímu zá-
vodu, kondičnímu běhu i k zá-
vodům dětí můžete zasílat na 
email josef.nej@seznam.cz. Pří-
padně najdete veškeré informa-
ce na stránkách www.slezanfm.
naproti.cz, nebo se informujte 
na telefonu 606 257 453.

ZATÍM PŘEDPOSLEDNÍ: Jedinou výhru a čtyři porážky nasbíra-
ly prozatím extraligové volejbalistky Sokola Frýdek-Místek, které 
ovšem měly na začátek soutěže těžký los se všemi favority.

Olymp Praha – Frýdek-Místek 3:0 (23, 20, 19)
Frýdek-Místek – Královo Pole Brno 1:3 (-19, -19, 21, -28)

Prostějov – Frýdek-Místek 3:0 (15, 19, 19)

Bleskovou šňůrou sedmi 
branek se ujali naši házenkáři 
vedení. Stav 7:0 v 11. minu-
tě naznačoval, že by výhra 
neměla uniknout. Opak byl 
pravdou. 

Brno se vzpamatovalo a šesti 
rychlými góly v řadě korigovalo 
na 6:8. I v dalších minutách to 

Zbytečná domácí ztráta
ale bylo jako na houpačce. Do-
mácí si vždy vybudovali čtyř až 
šestibrankové vedení a Brno 
odpovědělo dotažením na dvě 
branky. Hosté museli dotahovat 
náskok i ve druhém poločase. 
V 50. minutě ale přišel zlom a 
Brňané šli poprvé v utkání do 
vedení. O body pak domácí, kte-

ří odtáhli celý zápas, připravila 
závěrečná pětiminutovka. Há-
zenkářům zbyly jen oči pro pláč.

Sestava: Pyško (46%), Ma-
renčák – Petrovský 2, Meca O. 
3, Pomichálek, Meca R., Kich-
ner 1, Hečko, Unger 2, Dyba 
7/4, Vacula 1, Hes 7, Holbein 2, 
Hladký 1. Trenér Jiří Kekrt.

SKP F-M – HK KP Brno 26:27 (16:14) HC F-M – VHK Vsetín 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Domácí výhra proti Vsetínu

Po nevydařeném zápase v 
Havířově, kde naši hokejisté 
prohráli 5:2, zavítalo do domá-
cí VSH mužstvo VHK Vsetín. 
Vsetínští chtěli bodovat, aby 
neztratili kontakt s týmy na 
špici ve východní skupině a 
Frýdečtí se zase chtěli ukázat 
před domácími diváky a získat 

další tři druholigové body.
Na úvodní branku se čekalo 

až do 12. minuty, kdy v přesilo-
vé hře našel Petr Hrubý volného 
Petra Rozuma, který jako správ-
ný kapitán poslal své mužstvo 
do vedení 1:0. Do první sirény 
však hosté srovnali.

(Pokračování na straně 7)
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šachové zprávy

fotbal mládeže

V úterý 18. října se konalo 
na umělé trávě MFK Frýdek-
-Místek okresní finále AŠSK 
středních škol v kopané. Cel-
kem bylo přihlášeno 7 druž-
stev středních škol.

Družstva byla nalosována a 
hrála systémem na dvě poráž-
ky v základní části. Jednotlivá 
utkání se hrála 2x15 minut. Bylo 
celkem odehráno 11 fotbalových 
utkání, ve kterých hráči vstřelili 
celkem 39 branek, některé byly 
opravdu po nádherných akcích 
a krásných střelách. Celý turnaj 
okresního finále středních škol 
řídili zkušení rozhodčí, kteří byli 
delegováni okresním fotbalovým 
svazem z Frýdku-Místku. 

Vítězem se stalo družstvo 
Střední průmyslové školy, Ob-
chodní akademie a Jazykové 
školy z Frýdku-Místku, které tak 
obhájilo své loňské prvenství. Za-
jistilo si tak postup do krajského 
finále. Nemalé poděkování patří 

Středoškolské hry okresu v kopané

pořádající škole, pracovníkům ze 
Střední školy gastronomie, oděv-
nictví a služeb ve Frýdku-Místku 
a dále sponzorům, kteří se podí-
leli na přípravě a zajištění cen pro 
jednotlivá družstva, mezi kterými 
nechybělo ani Statutární město 
Frýdek-Místek a Městský fotbalo-
vý klub Frýdek-Místek. 

Celkové pořadí:
1. Střední průmyslová škola, 

Obchodní akademie,

(Pokračování ze strany 6)
Nástup do druhé periody se 

domácím vydařil. Po úvodních 33 
vteřinách hry zužitkoval početní 
výhodu Petr Hrubý a Frýdek-
-Místek znovu vedl 2:1. Vývoj byl 
vyrovnaný až do stavu 3.3. Pět 
minut před koncem utkání ovšem 
ujel po pravém křídle Ivan Majling 
a střelou k levé tyčce rozjásal 

HC F-M – VHK Vsetín 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Domácí výhra proti Vsetínu

své spoluhráče počtvrté - 4:3. O 
tom, že tři body zůstanou doma, 
rozhodl Jakub Mach, který v čase 
55:42 přidal při signalizované vý-
hodě pátou branku a pojistil tak 
vítězství Frýdku-Místku.

V dalším zápase na výhru 
naši hokejisté ovšem nenaváza-
li: LHK Jestřábi Prostějov – HC 
Frýdek-Místek 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

DOROST
mladší dorost A - SFC Opava 

1:3 (0:3) 
Burda

mladší dorost B - SFC Opava 
B 0:4 (0:1) 

Výsledek neodpovídá průběhu 
hry. Hosté však dokázali vstřelit 

oproti nám góly.
Tescoma Zlín B - starší 

dorost 0:3 (0:3)
O. Boráň (Roháček), T. Boráň 

(Mokroš, Petr Němec), T. Boráň 
(penalta po faulu na Střalku)

ŽÁCI
MFK Havířov - starší žáci A 

0:5 (0:0) 
Jež 2, Biolek, Janošec, Pat. Němec
MFK Havířov B - starší žáci B 

0:1 (0:0) 
Wojčík

mladší žáci A - MFK Havířov 
10:4 (5:1)

Mrkvička 3, Kluz 2, Jeřábek, 
Klepáč, Pánek, Smítal, Karas
mladší žáci B - MFK Havířov 

B 18:0 (13:0) 
Dryák 4, Sobčák 3, Zima 2, D. 

Bystroň 2, Kubáň 2, T. Ostrák 2, 
M. Fukala, Novák, Buchlovský

PŘÍPRAVKA

ročník 2003 A - Raškovice 7:4 
Marciňa 4, Murín 2, Hrabec

ročník 2003 A - Janovice 4:7 
Murín 2, Marciňa, Kavka

ročník 2003 B - Janovice 4:10 
Baďura, Konečný, Zubek, Šmiga
ročník 2003 B - Raškovice 6:4 
Bongilaj 2, Konečný 2, Šmiga, 

Baďura
FC Hlučín - ročník 2002 16:5 
Bystřičan, Wojatschke, Brojáč, 

Kulhánek, Hodula
ročník 2004 – turnaj v Čelad-

né - (9. místo)
Výsledky FM: MFK - Juventus 
Žilina 2:3 (Šponer 2), - Vsetín 
4:2 (Šponer 2, Hrubý, Poloch), 

- Vítkovice B 2:1 (Hrubý, 
Šponer), - Velké Karlovice 0:1, 
- Kozlovice 1:4 (Kiš), - Trnava 

B 0:3, - Trnava A 0:3, - Arsenal 
Rožnov 0:2, - Nový Jičín 1:2 

(Kiš), - Vítkovice A 0:3. 
Sestava FM: Hrubý, Poloch, 

Šponer, Kiš, Navrátil, Buchlov-
ský, Laník, Bardoň

ročník 2004 - Bílovec 10:35 
Řeha - Maloň (1 branka), Maléř 
(1), Rek, Bartek, Nytra, Štětín-
ský (1) - Kaňák (6), Vokoun, 

Lesko, Závodný, Lapčík.

Fotbalisté Frýdku-Místku 
dokázali vyhrát potřetí v řadě 
a vyhoupli se na druhou příč-
ku MSFL. Tentokrát jejich na-
růstající formu odnesl Uničov, 
který našim hráčům podlehl 
na domácím hřišti 1:2.

V prvním poločase bylo po-
znat, že se střetly dva celky ze 
špice třetiligové tabulky. 264 
diváků vidělo od začátku zajíma-
vý fotbal. Hrálo se ve vysokém 
nasazení, ale především mezi 
pokutovými územími obou druž-
stev. Žádnému celku se nepoda-
řilo najít recept, jak se dostat do 
brankové příležitosti. Po pěta-
čtyřiceti minutách tak odcházely 
oba týmy do šaten za bezbran-
kového stavu.

Ve druhém dějství už se fa-
noušci dočkali i branek, které 

Fotbalisté už jsou druzí
SK UNIČOV – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (0:0)

doposud kvalitnímu zápasu chy-
běly. Úvodní gól střetnutí vstřelili 
valcíři v 67. minutě. Po závaru 
před brankou Uničova se nejlé-
pe zorientoval Oldřich Kostorek 
a přesnou střelou k tyči otevřel 
skóre duelu – 0:1. Než se hráči 
Uničova vzpamatovali z prvního 
inkasovaného gólu, vzápětí jim 
frýdecko-místečtí hráči uštědřili 
další ránu. Z levé strany dokázal 
přesně odcentrovat Ondřej Byr-
tus a Matěj Biolek se na zadní 
tyči nemýlil – 0:2.

V závěrečných pětadvaceti 
minutách vrhli domácí všech-
ny síly do útoku. Naši hráči už 
se pouze bránili. Uničovští díky 
tlaku zahrávali mnoho standard-
ních situací, ale gólově se prosa-
dili až deset minut před koncem 
z přímého kopu.

Mladší žákyně odehrály 22. 
a 23. října další dvě utkání v žá-
kovské lize na domácí palubov-
ce proti Olomouci a Prostějovu. 

BK Frýdek-Místek – SK UP 
Olomouc 78:21 

Čapatá 17, Milotová 16, Hy-
plová 11, Šuláková 8, Stachov-
cová 5, Vlčková 4, Kučná 4, 
Ručková 4, Cedivodová 4, Ku-
čerová 3, Kasanová 2 

BK Frýdek-Místek – TJ OP 
Prostějov 68:62 

Čapatá 35, Ručková 11, Hy-
plová 8, Milotová 3, Ryšková 2, 
Šuláková 2 

V dalším dvojutkání přivítaly 
mladší minižákyně v sobotu 22. 
října tým SBŠ Ostrava B. Ten-

Basketbalistky doma vítězily
to tým je tvořen o rok mladšími 
hráčkami, což rozhodlo o dvou 
jasných vítězstvích domácího 
družstva. 

BK Frýdek-Místek 1. ZŠ 
– SBŠ Ostrava „B“ 76:12 a 
89:16

Dvě výhry děvčat a získané 
body jsou však velmi důležité a 
posunují tým do hry o první mís-
to v tabulce severomoravského 
oblastního přeboru. 

V sobotu 22. října odjížděly 
starší minižákyně do Přerova ke 
dvěma zápasům k soupeři, který 
ještě nevyhrál ani jedno utkání. 

TBS Přerov – BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 14:67 a 19:50 

Body za oba zápasy: Šimíčko-

vá 26, Kučerová 21, Kučná 18, 
Marková 14, Maléřová a Volná 
po 8, Hudcová a Zubková po 6, 
Kovalová 4, Zmeškalová, Ručko-
vá a Vojkovská po 2 bodech.

O víkendu hrálo také naše 
družstvo kadetek svá utkání 
dorostenecké ligy na hřištích 
soupeřů.

BK Pelhřimov – BK Frýdek-
-Místek 67:65 po prodl. 

BK Žďár nad Sázavou – BK 
Frýdek-Místek 76:41 

Starší minižáci odehráli v so-
botu 22. října další dva mistrov-
ské zápasy, tentokrát v tělocvič-
ně 1. ZŠ ve Frýdku.

BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – 
SBŠ Ostrava 24:74 a 22:71

Jazyková škola F-M
2. SŠ elektrostavební
a dřevozpracující F-M

3. SŠ informačních
technologií F-M

4. Střední odborná škola F-M
5. SŠ gastronomie, oděvnictví a 

služeb F-M
6. SOŠ, SOU podnikání a 

služeb Jablunkov
7. Gymnázium Frýdlant n. 

Ostravicí

Extraligový tým Beskydské 
šachové školy vede Extraligu 
družstev! V úvodních dvou utká-
ních totiž dokázal Frýdek-Místek 
zvítězit. V 1. kole na domácích 
šachovnicích šachisté BŠŠ po-
tvrdili roli favorita a po výhrách 
Andreye Zhigalka, Vojty Rojíč-
ka, Tadeáše Kriebla a remízách 
Antona Korobova, Sergeie Aza-
rova, Sergeie Vesselovského, 
Standy Jasného se zrodilo vítěz-
ství 5,0-3,0! Ve 2. kole náš tým 

nastoupil proti jednomu z favo-
ritů na zisk medailového umís-
tění celku Výstaviště Lysá nad 
Labem. Naši šachisté v bojovně 
dramatickém utkání dokázali, že 
mají obrovskou kolektivní sílu, a 
bez jediné porážky zvítězili 5,0-
3,0! Své partie vyhráli Anton 
Korobov, Sergei Azarov a remi-
zovali Andrey Zhigalko, Vladimír 
Talla, Vojtěch Rojíček, Tadeáš 
Kriebl, Sergej Veselovsky, Sta-
nislav Jasný.

Vedeme extraligu
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vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2012.
Cílem finanční podpory je roz-
voj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na léta 
2011-2013 a schváleného Stra-
tegického plánu rozvoje statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013.
DOTAČNÍ PROGRAMY NA 
PODPORU A ROZVOJ SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 
2012
A. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb
Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci), a nebo je zapsán 
v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:
1.1. Podpora a rozvoj odborné-
ho sociálního poradenství včet-
ně půjčovny kompenzačních 
pomůcek.
2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného by-
dlení pro osoby se zdravotním 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
postižením včetně duševního 
onemocnění.
2.4 Odlehčovací služby.
2.5 Chráněné bydlení.
2.6 Denní stacionáře.
2.7 Týdenní stacionáře.
2.8 Domovy pro seniory.
2.9 Domovy se zvláštním režimem.
2.10 Tísňová péče. 
3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrože-
né sociálním vyloučením (dům 
na půl cesty, krizové centrum, 
azylový dům, noclehárna). 
3.2 Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3 Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. 
3.4 Služby následné péče.
3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabilitace 
a vytváření rovných podmínek a 
příležitostí pro integraci handica-
povaných občanů. 
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.
B. Program na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociální 
služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních 
službách, které nevyžadují po-
vinnou registraci dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů.
Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a moti-
vační programy.
2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. so-

ciální šatníky).
4. Terénní hospicová péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST
Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-
-Místku v působnosti odboru 
sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2012, jsou k dispozi-
ci na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba:
Magda Máchová,
tel.: 558 609 317, e-mail: ma-
chova.magda@frydekmistek.cz.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁ-
DOSTI
Žadatel podává přihlášku o po-
skytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami 
v tištěné verzi a v elektronické 
podobě na CD doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 7. 11. 2011 včetně 
(termín pro podání žádosti platí 
pro oba dva programy podpory), 
na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno ža-
datele o dotaci a adresa.

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
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 – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 8.-10. 11. 
U krytého bazénu 15.-16. 11. 
Park. u Kauflandu  22.- 24. 11. 
Parkoviště u Billy  1.-3. 11. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 - 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u FM, obec Frýdek-Místek
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt  bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.

NP – kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8, účelo-
vá budova provozní, objekt C 2, „Místecká kasárna“
nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I.NP 
(bývalá tiskárna)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP 
a II.NP (sál a zázemí)

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:

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/

Místo konání: náměstí Svobody Frýdek-Místek
Termín:  2. - 22. 12. 2011 denně od 9.00 do 17.00 hod

Vánoční trhy jsou určeny pro prodej zboží s tradiční vánoční tématikou.
Mnohaletá tradice předvánočních nákupů * V centru města* Roz-

sáhlá propagace * Vyberte si nejvhodnější umístění Vašeho stánku * 
Využijte možnosti přímého prodeje!

Více informací a přihlášku najdete na www.kulturafm.cz 

Přijďte prodávat Vánoční trhy!

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

 INFORMACE O ODPADECH
Zpětný odběr

Po velkoobjemovém odpadu 
paří vyřazené elektrozařízení 
mezi nejčastěji odevzdávané od-
pady na všech sběrných místech 
ve Frýdku-Místku. Jedná se pře-
devším o chladničky, mrazničky, 
televizory, monitory, mikrovlnné 
trouby, počítače, tiskárny, vysa-
vače, pračky, videorekordéry, 
zářivky aj. Město Frýdek-Mís-
tek prostřednictvím Frýdecké 
skládky, a.s. zajišťuje předání 
vyřazených elektrických a elek-
tronických zařízení v režimu zpět-
ného odběru oprávněným firmám 
(Elektrowin, Asekol, Ekolamp, 
Ekobat), která se starají o koneč-
nou likvidaci těchto spotřebičů.

Je důležité, aby odevzdávané 

spotřebiče byly kompletní, jinak se 
nejedná o zařízení, které jsou v re-
žimu zpětného odběru (zdarma), 
ale o odpady v některých přípa-
dech i nebezpečné (např. lednič-
ky bez motoru) a jedná se s nimi 
v režimu odpadů (vysoké náklady 
na likvidaci těchto odpadů). 

Vyřazené elektrozařízení mů-
žou občané Frýdku Místku a 
všech okolních obcí odevzdat 
zdarma na jakémkoliv sběrném 
místě, které je k těmto účelům 
provozováno. Ve Frýdku-Místku 
to je sběrný dvůr „Collo-louky“ 
vedle hypermarketu Tesco, sběr-
ný dvůr „Pod estakádou“ vedle 
Slezanu, na Panských Nových 
Dvorech a v mobilní sběrně.
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„Podporou na trh práce“
Jste nezaměstnaní déle než 5 měsíců?

Nemůžete nalézt pracovní uplatnění na trhu práce?
Máte zájem se dále vzdělávat,

vyměňovat si zkušenosti s ostatními?
Pokud ANO, tak neváhejte a přihlaste se do projektu 

„Vzájemnou podporou k integraci na trh práce“, 
který probíhá od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2013.

Pro koho je projekt určen:
Osoby se zdravotním postižením (tělesné, kombinované, 

duševní, lehké mentální postižení) z Moravskoslezského kraje 
nezaměstnané déle než 5 měsíců. Zájemci o účast v projektu 

mohou i nemusí být v evidenci ÚP.
V projektu nabízíme aktivity:

Individuální poradenství (pracovní i psychologické)
Pracovní a bilanční diagnostika

Rekvalifikace
Podpůrné skupiny
Výuka na počítači

Motivační aktivity (kurzy komunikace, prezentace firem)
Pro bližší informace nás kontaktujte:

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.

Detašované pracoviště Frýdek-Místek
Kolaříkova 653, 738 01

Tel. 558 431 889
E-mail: moskorova@czp-msk.cz
Výhody pro zaměstnavatele

Obracíme se také na zaměstnavatele s nabídkou spolupráce 
v projektu „Podporou na trh práce“. Nabízíme Vám spolupráci 
v zajištění nových pracovních sil v podobě osob se zdravotním 

postižením. V rámci našeho projektu Vám poskytneme příspěvek 
na mzdu po dobu 6 měsíců pro osobu se zdravotním postižením, 

které vytvoříte nové pracovní místo.
Mgr. Petra Moškořová, CZP MSK o.s.

Termín konání: 5. 11. 2011
Lysůvky

K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem 
(u býv. autobazaru) 07,30 - 08,00
U PANA ŠMÍDA 08,10 - 08,40
U HŘIŠTĚ 08,50 - 09,20

Zelinkovice
U OBCHODU - AUTO TRUCK 
09,30 - 10,00

Chlebovice
U PANA MARTÍNKA 10,10 - 
10,40
BÝVALÝ OÚ 10,50 - 11,20
U TRANSFORMÁTORU 12,00 
- 12,30
MYSLIVNA 12,40 - 13,10

Zelinkovice
AUTO HONDA - naproti na pro-
stranství u bytovek 13,20 - 13,50
V obcích Lysůvky, Zelinkovice, 
Chlebovice bude prováděn zá-
roveň se sběrem nebezpečné-
ho odpadu i sběr velkoobjemo-
vého odpadu.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu 
v satelitních obcích města Frýdek-Místek

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

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

Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku 
srdečně zve na Podzimní varhanní koncert, 
který se uskuteční v koncertním sále školy na 
Hlavní třídě v pondělí 14. listopadu v 17 hodin. 
Na koncertě vystoupí vynikající mladý varhaník 
Marek Kozák – absolvent ZUŠ Frýdek-Místek.

Podzimní varhanní koncert

Nová scéna Vlast přivítá v pondělí 
14. listopadu opravdu vzácného hosta. 
Představit svou aktuální tvorbu i při-
pomenout staré hity přijede Lenka Fi-
lipová. Frýdek-Místek tak čeká další z 
pozoruhodných koncertů, které by byla 
velká škoda minout.

Koncertní vystoupení stálice naší popu-
lární i klasické hudební doprovodí pianista 
Jindřich Koníř a irský harfenista Sean Barry. 
Živý koncert má příjemnou komorní atmo-
sféru, je velice pestrý a nabitý emocemi. 
Základem repertoáru bude samozřejmě 
výběr známých písniček ze všech dosud vy-
daných alb, obohacený o ukázky kytarové 
klasiky, francouzského šansonu a irské li-
dovky. Minulý rok přijala Lenka Filipová na-
prosto výjimečné pozvání od Celline Dion a 
vystoupila v Pražské O2 Aréně s tímto triem 
jako její host. Z posledních alb vyšlo v roce 
2005 2CD The best of Lenka Filipová a bylo 
oceněno zlatou deskou.

Letos na podzim se Lenka rozhodla zazna-
menat jeden z koncertů v Bratislavě i na DVD, 
ze kterého vznikla kompilace DVD+CD LIVE. 
Po koncertě je pro diváky připraven prodej 
všech dostupných hudebních nosičů a plaká-
tů Lenky Filipové.

Recitál Lenky Filipové ve Vlasti
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Frýdecko-Místecká společnost MTM Stavby 
úspěšně revitalizuje bytové domy v našem městě a 
mění jeho tvář do přívětivější podoby. Položili jsme 
několik otázek zástupci společnosti panu Ing. Mar-
tinu Hučkovi.

Můžete prosím stručně představit vaši spo-
lečnost?

MTM Stavby se zabývá především revitaliza-
cemi bytových domů. Provádíme výměny oken, 
zateplujeme fasády a střechy. Pro naše klienty vyři-
zujeme také veškeré potřebné doklady, zajišťujeme 
zpracování projektové dokumentace, energetické-
ho auditu a všechny nutné podklady pro vydání 
stavebního povolení.

V předchozích letech byly tyto revitalizace 
zpřístupněny pro široký okruh klientů hlavně 
z důvodů poskytování dotací z dotačních pro-
gramů Zelená úsporám a Nový Panel. Byl o ně 
velký zájem?

Ano, o dotace zájem stále je a naše společnost 
je v jejich získávání velmi úspěšná. Díky našim zku-
šenostem jsme klientům pomohli získat na dotacích 
několik desítek milionů korun.

Ještě se  vraťme ke zmiňovaným revitaliza-
cím bytových domů. Jaké služby nabízíte pří-
padným zájemcům, kteří se nemohou rozhod-
nout, zda se do revitalizace pustit?

MTM Stavby nabízí zájemcům možnost bezplat-
né konzultace jejich záměru revitalizovat nemovi-
tost. Klientům v přehledné tabulce ukážeme rozdíl 
mezi postupnou revitalizací financovanou z vlastní-
ho fondu oprav a revitalizací financovanou úvěrem 
se získanou dotací. Klienti jsou vždy překvapeni zá-
sadní výhodností revitalizace na úvěr! Mnohdy také 

Revitalizované domy mění tvář města
díky našemu modelu zjistí, že by vlastními silami 
nebyli na revitalizaci schopni nikdy našetřit. Díky 
úvěru a dotaci mohou ihned po dokončení revita-
lizace začít šetřit na teple.

Jsou ještě nějaké další důvody, proč zahájit 
proces revitalizace domu co nejdříve?

Nejpádnější argumenty, které většinou každé 
společenství vlastníků přesvědčí, jsou plánované 
navýšení sazby DPH v následujících letech a jis-
tota růstu cen tepla. Proto mohu doporučit všem 
nerozhodnutým společenstvím, ať jednají ihned a 
neodkládají fázi příprav na příští rok.

Takže by potenciální klienti neměli váhat a 
zvážit veškeré argumenty?

Určitě. Tím, že se rozhodnou včas, mají 
v případě znovuotevření některého z dotačních 
programů náskok před ostatními vlastníky nebo 
družstvy, kteří budou váhat a nebudou mít při-
praveny veškeré náležitosti potřebné pro využití 
těchto dotací. Co se na podzim a přes zimu při-
praví, může se na jaře zrealizovat ještě za vý-
hodných podmínek!

Mohou využít Vašich zkušeností i klienti v ji-
ných regionech?

Ano, mohou a také je využívají. V současné 
době realizujeme revitalizace bytových domů pře-
vážně ve Frýdku-Místku a ve Zlíně. Naše práce je 
opravdu kvalitní a klienti to dokážou ocenit. 

Kde Vás mohou klienti osobně navštívit?
Společnost MTM Stavby má sídlo vedle nové-

ho obchodního domu OBI ve Frýdku-Místku na 
ulici Collo-louky 2151. Všem případným zájemcům 
také rádi sdělíme další informace na naší infolince 
558 111 000 nebo e-mailem info@mtmstavby.cz.

Občanům těžce zdravotně 
postiženým mohou být přizná-
ny mimořádné výhody. Za tímto 
účelem posuzují zdravotní stav 
posudkoví lékaři. Na základě je-
jich stanoviska může být přiznán 
I., II. nebo III. stupeň mimořád-
ných výhod. 

Jednou z výhod II. nebo III. 
stupně je získání označení do 
auta. Takto označené vozidlo 
nemusí po dobu nezbytně nut-
nou dodržovat zákaz stání a také 
může parkovat na parkovištích vy-
hrazených pro vozidla, která jsou 
opatřena označením do auta.

Podstatnou věcí je, že v sou-
časné době dochází ke změně 
podoby označení. Nově jsou již 
nyní vydávány tzv. PARKOVACÍ 
PRŮKAZY. Parkovací průkaz 
je personalizovaný papírový 
laminátovaný doklad s vodo-
znakem. Je označovaný jako O7 
a je oprávněn jej vydat příslušný 

Nové parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany
obecní úřad s rozšířenou pů-
sobností, tedy zdejší magistrát, 
konkrétně odbor sociální péče. 
Při jeho vydání se zároveň zdra-
votně postižené osobě dostane 
poučení o jeho užívání. 

Předchozí označení vozidla 
přepravujícího osobu těžce 
zdravotně nebo pohybově po-
stiženou označovaného O1 je 
v platnosti do 31. 12. 2012.

Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou (viz obrá-
zek) má na přední straně sérii 
CC a šestimístné číslo, místo 
pro vyznačení doby platnosti a 
pro název vydávajícího úřadu. 
Na zadní straně jsou řádky pro 
vyplnění příjmení, jména, podpi-
su držitele a místo pro vylepení 
fotografie držitele tohoto dokla-
du. Speciální označení O7 je 
nepřenosné a jeho zneužití je 
právně postižitelné.

1. Speciální označení O7 smí 
být používáno jen na vozidle, 
které zajišťuje přepravu těžce 
zdravotně postižené osoby, to 
znamená, že pokud vozidlo ne-
zajišťuje přepravu těžce zdravot-
ně postižené osoby, nemůže být 
označeno speciálním označe-
ním č. O7

2. Pokud těžce zdravotně po-
stižená osoba bývá přepravová-
na několika vozidly, zajistí, aby 
vydaným zvláštním označením 
č. O7 bylo označeno vozidlo, 
kterým je právě přepravována.

3. Umístění vydaného ozna-
čení na vozidle musí být na 
zvnějšku dobře viditelném místě, 
aby bylo zřejmé, že vozidlo pře-
pravuje těžce zdravotně postiže-
nou osobu a má zvláštní práva.

4. Vozidla označená zvlášt-
ním označením č. O7:

- je-li to naléhavě nutné, 

Užívání speciálního označení O7
nemusí řidič v jednotlivých pří-
padech po dobu nezbytně po-
třebnou dodržovat zákaz stání a 
zákaz stání vyplývající z doprav-
ní značky „zákaz stání“, přitom 
nesmí být ohrožena bezpečnost 
a plynulost provozu na pozem-
ních komunikacích.

- na vyhrazeném parkovišti 
pro vozidlo označené parkova-
cím průkazem pro osoby těžce 
zdravotně postižené je vozidlům 
bez tohoto označení zakázáno 
zastavení a stání.

Silniční úřad může na zákla-
dě žádosti osoby, které byl vy-
dán parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou, vydat roz-
hodnutí o zřízení vyhrazeného 
parkoviště v místě bydliště (§ 
25 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění 
zákona č. 102/2000 Sb.).

Speciální označení vozidla č. 
O7 je nepřenosné a jeho zneuži-
tí je právně postižitelné. Vydání 
tohoto označení není vázáno na 
členství v jakémkoli občanském 
sdružení zdravotně postižených 
občanů.

Pokud se použije v meziná-
rodním provozu, musí uživatel 
karty respektovat práva hostitel-
ské země.

V případě zneužití speciálního 
označení mohou obecní úřady 
obce s rozšířenou působností vy-
dané zvláštní označení odebrat.

V případě poškození, ztrá-
ty, zničení nebo znehodnocení 
označení O7 příslušný úřad zruší 
platnost parkovacího průkazu a 
provede o tom záznam v průka-
zu ZTP nebo ZTP/P. Následně 
vydá nové označení. Odbor 
sociální péče, oddělení péče 
o zdravotně postižené občany

Vyobrazení přední strany Vyobrazení zadní strany

(Pokračování ze strany 1)
Jak je vlastně skládka ne-

bezpečná?
„Skládka je umístěna na lo-

kálním rozvodí, skrz skládku 
tedy prochází pouze srážková 
voda. Tato voda je dle měření 
kontaminována, vyskytuje se v 
ní amoniak, olovo, měď či nikl. 
Česká inspekce životního pro-
středí uložila v roce 1998 teh-
dejším Válcovnám plechu a.s. 
povinnost skládku sanovat. Ve 
skutečnosti však vznikla tato po-
vinnost státu, který na sebe vzal 
závazek odstranit staré ekolo-
gické zátěže. Tento závazek je 
právně vymahatelný a při jeho 
nesplnění státu mohou hrozit i 
žaloby nebo arbitráže.“

Jakým způsobem lze sklád-
ku zlikvidovat?

„Skládka musí být v prvé 
řadě odtěžena, v místech prů-
chodu budoucí komunikace 
zcela a na místech mimo komu-
nikaci pouze lokálně. Z lokality 
bude odvezeno více než 30 tisíc 

Téma obchvatu: Skatulův Hliník
kubíků nebezpečných odpadů a 
více než 70 tisíc kubíků ostat-
ních odpadů. Tyto odpady po-
putují do spalovny nebo v drtivé 
většině po úpravě na skládku. 
Poté bude skládka rekultivová-
na, tedy zavezena vyrovnávací 
a drenážní vrstvou, následně 
podornicí a biologicky aktivní 
zeminou. Nakonec bude zatrav-
něna a osázena dřevinami.“

Jak je likvidace časově a 
finančně náročná?

„Skládka měla být podle pů-
vodních projektů postupně sa-
nována a rekultivována zhruba 
tři roky, přičemž vlastní odtěžení 
skládky by mělo trvat rok a půl. 
O ceně sanace těžko spekulovat, 
hovoří se o částce převyšující 300 
milionů korun. Zakázka ovšem 
nebyla nikdy samostatně sou-
těžena a o mnohém rozhodne i 
skutečné množství nebezpečných 
odpadů, které bude na skládce 
odtěženo. Jejich ukládání bude 
totiž enormně drahé a tvoří pod-
statnou část ceny sanace.“  (pp)

SKATULŮV HLINÍK: Náměstek primátora Dalibor Hrabec vysvětluje Li-
borovi Kovalovi problematiku této lokality za městem. Foto: Petr Pavelka



11 Říjen 2011Kultura, inzerce

Ivana Pavlišová v Galerii pod zámkem

IVANA PAVLIŠOVÁ: Život je vlastně sladký – bonbóny, zmrzlina… 
Foto: Petr Pavelka

Galerii pod zámkem rozsví-
tily pohodové obrázky Ivany 
Pavlišové. Specifické rozzá-
řené barvy, vtipný nadhled a 
poselství, že život je vlastně 
strašně sladký, dokumentují 
typické symboly jako napří-
klad balóny nebo dobrůtky.

„V jejích pracích je umělecká 
zkratka a poetika. Olejomalby se 
vyznačují hřejivými barvami, de-
tailním propracováním, jsou prot-
knuty optimismem a pohodou a 
odrážejí její křehkou duši,“ uvádí 
autorku z Přerova galeristka Iva-
na Cviková, která upozorňuje, že 
neodmyslitelnou součástí jejích děl 
jsou i názvy. „Snažím se o to, aby 
název byl vtipný a vystihoval skrytý 
děj nebo myšlenku,“ potvrzuje Iva-
na Pavlišová. Ta prostřednictvím 
svých děl sděluje svůj názor na 
svět, své sny. Například ten zimní 
představuje letní oázu pod skle-
něnou pokličkou uprostřed zasně-
žené krajiny. A v třeskutém mrazu 
nemůže chybět ani horkovzdušný 
balón, jeden z autorčiných podpi-
sů, podobně jako šelestící tráva 
nebo typický rámeček, nedílná 
součást jejích obrazů. Jeden z vy-
stavených obrazů se vymyká a ilu-
struje počáteční krajinářskou tvor-
bu než si autorka našla svůj vlastní 
styl, v němž dominuje pozitivní 
nálada a nadsázka, tolik potřebná 
pro zmírnění současné reality. (pp)

„Na tak optimistické jed-
ničkové datum se do známé-
ho frýdecko-místeckého klu-
bu chystají všichni fanoušci 
punk-popové partičky, která se 
o přízeň publika uchází už 17 
let a teď vyráží na turné, aby 
uvedla svoje zatím poslední 
album,“ říká o blížícím se kon-
certu Vypsané Fixy šéf a dra-
maturg Stounu Kamil Rudolf. 

„Turné dostalo název podle 
alba – Detaily, čítá 20 zastávek 
po vlastech českých a jedna 
z nich bude i v našem klubu,“ 
libuje si Rudolf a uzavírá: „Če-
káme tradičně velkou návštěvu, 
doporučuji zakoupení vstupenek 
v obvyklých předprodejích!“

Po velmi zajímavé anglické 
zkušenosti se Vypsaná Fixa roz-
hodla pro změnu a album nato-
čila v tuzemských studiích Sono 
a Gui-tón. „Po Klenotu, který 
jsme v podstatě nahráli za deset 
dní v Londýně systémem tady a 
teď, jsme tentokrát novou desku 
vytvářeli trochu jinak. Jak se říká: 
„Bůh je v detailech“. No a my 
jsme se snažili najít toho našeho 
„boha“ mimo jiné taky v různých 
zvukových drobnostech, proto-
že právě ta drobnost často dělá 
dobrou píseň,“ popisuje nahráva-

11.11.11 = Vypsaná Fixa ve Stounu
cí proces zpěvák Márdi.

Album opět produkoval Du-
šan Neuwerth, který s Vypsa-
nou Fixou spolupracoval už na 
dvou předchozích albech. Zvuk 
Vypsané Fixy se rozhodl uchopit 
tentokrát trochu jinak. „Už z tex-
tů písní na demosnímku, který 
jsem od Fixy dostal, vyplynulo, 
že hlavním tématem okolo kte-
rého se příběhy písní točí, je síd-
liště. Zareagoval jsem na to spo-
lečně s kapelou tak, že jsme do 
písní vytvořili a potom zapustili 
drobné špinavé zvuky a ruchy, 
protože i sídliště, které je plné 
lidí, je také plné hluku. Nehledali 
jsme ale v žádných zvukových 
bankách, všechno jsme vytvářeli 
na místě vlastní výrobou, hraním 
na cokoliv bylo po ruce nebo co 
kdo přinesl. Vlastně je to taková 
biodeska,“ říká producent Dušan 
Neuwerth.

Pilotním singlem alba Detaily 
je píseň Vše za 39, kterou už 
můžete slyšet v éteru rockových 
rádií. Videoklip k singlu natočil 
filmový, televizní a divadelní re-
žisér s uměleckým jménem JQr. 
Dle jeho slov se pokusil video-
klip natočit jako sen. Nebo jako 
hádanku. Každý si ho prý může 
uchopit a rozluštit po svém.

Od 17. do 20. listopadu do 
Frýdku-Místku opět po roce při-
putuje Mezinárodní festival out-
doorových filmů. Jde o největší 
soutěžní putovní filmový festival 
outdoorových sportovních, dob-
rodružných, adrenalinových a 
cestopisných filmů ve svém žán-
ru i rozsahu v České republice i 
ve světě. Festival se letos koná 
v celkem 26 městech a Frýdek-
-Místek je opět jedno z nich.

Mezinárodní festival outdoorových filmů
Od čtvrtka do neděle se bu-

dou v Nové scéně Vlast promítat 
tematické bloky filmů. V rámci 
festivalu také proběhne beseda 
s mořeplavcem Richardem Kon-
kolskim, který je zároveň čest-
ným hostem festivalu. Richard 
Konkolski je živoucí legenda 
českého mořeplavectví – první 
Evropan, který sólově obeplul 
svět v obou směrech, zaslouži-
lý mistr sportu, Sportovec roku 

1978, čtyřnásobný držitel titulu 
Jachtař roku a držitel řady dal-
ších ocenění. V programu festi-
valu je i film Sám proti oceánu, 
který byl o něm natočen. Bese-
da proběhne ve čtvrtek od 19.00 
po slavnostním zahájení festiva-
lu.  Začátky filmových bloků: čt 
17. 19.00, pá 18. 17.30 a 20.00, 
so 19. 15.30, 17.30 a 20.00, Ne 
20. 17.30 a 20.00. Vstupné: 50 
Kč / blok, 300 Kč / permanentka

tel.: 558 631 283, e-mail: ustiky@seznam.cz
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1) Pohlaví:
 muž
 žena

2) Věk:
 méně než 25 let
 26 – 40 let
 41 – 60 let
 více než 61 let

3) Současný stav:
 student
 pracující
 senior
 jiné (vypište)
.....................………………...

4) Kde bydlíte (ve vztahu 
k městu)?
 ve Frýdku
 v Místku
 v jiné místní části města
   ..…………………..........
 mimo město

5) Jste spokojen s nabíd-
kou volnočasových aktivit 
na území města?:
 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne

6) Jaké možnosti volno-
časových aktivit na území 
města postrádáte (je mož-
né zvolit i více možností)? 
(prosíme rovněž u vybraných 
aktivit o vyjádření preference 
pomocí pořadí):

a) Sport (je možné zvolit i 
více možností)

Pořadí
 lanové centrum .....
 horolezecká stěna .....
 skatepark .....
 dráha pro in-line brusle .....
 minigolf .....
 hřiště na beachvolejbal .....
 hřiště na paintball .....

Marketingový průzkum

Frýdecký les nabídne v budoucnu nový prostor pro volnočasové aktivity občanů
Statutární město Frýdek-Mís-

tek plánuje znovu oživit areál 
bývalých kasáren ve Frýdeckém 
lese. V budoucnu by zde měla 
být vybudována zařízení a zá-
zemí pro sportovně-relaxační a 
kulturní aktivity občanů města.

Bývalá kasárna se nachází 
ve Frýdeckém lese, v části měs-
ta Panské Nové Dvory a poblíž 
oblasti Pod Zámečkem a v do-

cházkové vzdálenosti od sídliště 
Slezská. V současnosti jsou ob-
jekty kasáren ve zdemolovaném 
stavu v prakticky neudržované 
krajině. Oblast není příliš bezpeč-
ná a je proto nezbytné ji upravit. 
Statutární město Frýdek-Místek 
získalo dotaci Moravskoslezské-
ho kraje na zpracování studie 
proveditelnosti, jejímž výsled-
kem bude doporučená varianta, 

jak území v budoucnu využít. 
Následně pak bude započata I. 
etapa revitalizace areálu, jejímž 
cílem bude opět oživit tuto velmi 
ceněnou lokalitu města. Z tohoto 
důvodu se na Vás obracíme s žá-
dostí o vyplnění dotazníku, který 
by měl odpovědět na otázky, jaké 
volnočasové aktivity ve městě 
dle Vašeho názoru chybí a co 
nového byste si přáli, aby město 

Dotazník Statutárního města Frýdku-Místku ve věci zpracování studie proveditelnosti „Kasárna ve Frýdeckém lese“
Vážení spoluobčané, 
tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění anonymního dotazníku ve věci využití území v areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese. V současné době je zpracovávána 
studie proveditelnosti, jejíž stěžejní součástí je také marketingový průzkum. Výsledkem průzkumu bude zjištění názorů občanů na možné využití uvedeného areálu. Vyplnění 
dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Předem Vám děkujeme za spolupráci.             Michal Novák, náměstek primátora

 multifunkční hřiště .....
  (florbal, basketbal, malá
  kopaná, volejbal apod.)

Popřípadě doplňte další včet-
ně pořadí:
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................

b) Relaxace a kultura (je 
možné zvolit i více možností)
  Pořadí
 amfiteátr ..... 
 dětské hřiště .....
 dopravní hřiště ..... 
 naučná stezka .....

Popřípadě doplňte další včet-
ně pořadí:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

7) Jaký máte názor na vy-
užití lokality bývalých Ka-
sáren ve Frýdeckém lese?
Napište, jaká je Vaše před-
stava o budoucím využití 
předmětné lokality bývalého 
vojenského prostoru „Ka-
sárna ve Frýdeckém lese“ v 
případě, že se liší od záměru 
města, jež je stručně popsán 
v průvodním článku uveřej-
něném ve Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku. 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

8) Jaký je Váš postoj k trá-
vení volného času s ohle-
dem na své místo bydliště?

převážně si vybírám 
program pro trávení vol-
ného času tak, abych 
nemusel dojíždět

není mi to jedno, ale 
jsem ochotný za tráve-
ním volného času občas 
dojíždět

svůj volný čas trávím 
převážně pasivně (vol-
nočasové aktivity nevy-
hledávám)

9) Jak daleko jste ochotni 
dojíždět za volnočasovými 
aktivitami?: 
 do 15 min
 do 30 minut
 nad 30 minut

10) Kolikrát týdně provozu-
jete volnočasové aktivity?
 méně než 1x za týden
 1x - 2x za týden
 3x a více

ve zmíněné lokalitě občanům na-
bídlo. Vaše odpovědi pak budou 
zapracovány do studie tak, aby 
její výsledek co nejvíce odpovídal 
potřebám našich občanů. Vypl-
něný dotazník, který je anonym-
ní, prosím vhoďte do sběrného 
boxu na Informacích v přízemí 
budov magistrátu (ul. Radniční 
1148 nebo Palackého 115). Do-
tazník je možné také nalézt na 

internetových stránkách statutár-
ního města Frýdku-Místku (www.
frydekmistek.cz), vyplnit jej elek-
tronicky a zaslat na e-mail osina.
pavel@frydekmistek.cz.

Dotazník je možné vyplnit 
do 16. 11. 2011.

Děkujeme za Vaše podněty a 
názory, které přispějí  k rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit pro 
Vás a Vaše děti v našem městě.
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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

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 

Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro pevné tělo, 
bdělou mysl a dobrou funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 

pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

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

Tel.: 723 021 622

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

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

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

Novinky v galerii:
Darina Krygiel - obrazy

Věra Tošenovská - grafika
Ivana Pavlišová - V sedmém nebi

Výstava potrvá do soboty 3. prosince.

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“

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek

Ústředí Jiráskova 506, Frýdek
9. 11., 23. 11.: 8 -10  h.
Minivýuky základů práce 
na PC a internetu 
Nutno předem objednat, 
tel. 558 113 410. Vyhlá-

Městská knihovna F-M
ýdeký

šení 19. ročníku literární soutěže „Můj svět“
Pobočka Hlavní 111, Místek

1. 11. 18.00 h. Marek Audy – Brány do ztrace-
ného světa – cestopisná beseda (ve spolupráci 

s Národním domem Frýdek-Místek, p.o.)
9. 11., 16. 11. 8.30-10.00 h. Minivýuky 

základů práce na PC a internetu
Nutno předem objednat, tel. 558 644 353
11. 11. 17.00 h. Cesty za nadějí – literární 
pořad (ve spolupráci s Místeckou Violou)

22. 11. 17.00 h. Metoda Ruš – Změň svůj ži-
vot, nikdo jiný to za tebe neudělá – přednáška
Do 30. 11. Paralelní světy – fotografie Mi-

chala Popielucha – výstava (ve spolupráci s 
fotoklubem Art Collegiem Frýdek-Místek)

4. 11. BOBŘÍK ODVAHY ANEB STRAŠI-
DELNÝ PARK

Program: Přijďte se bát již posedmé. Letos 
vaši odvahu náležitě prověří roztodivné by-
tosti z pověstí a legend nejrůznějších koutů 
České republiky. Těšit se můžete na vodní-
ka, upíry, čarodějnice a jiné postavičky. Po-
kud prokážete dostatečnou odvahu a zdolá-
te všechna úskalí, která vám naše strašidla 
připraví, čeká vás v cíli malý dárek. K účasti 
v soutěžích budete potřebovat hrací kartu, 
kterou si za symbolických 20 Kč zakoupíte v 
naší čarodějné pokladně přímo na začátku 
trasy (u altánu).
Věk: od 0 do 99 let
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany, Mís-
tek, od 17:00 hodin (poslední start od altánu 
je možný v 19:00 hodin)
Cena: 20 Kč/1 hrací karta (zakoupíte v naší 
čarodějné pokladně přímo na začátku trasy 
u altánu)
Info: Karolína Lepíková, telefon: 558 111 765, 
731 167 010, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

5. 11. ZA DENÍKEM JANA TLESKAČE
Program: Rok s rokem se sešel a již po13. 
se vám naskytuje příležitost zahrát si hru, 
v ulicích města Frýdku-Místku, na motivy 
knížky Jaroslava Foglara Dobrodružství v 
temných uličkách. Všichni, co dorazí, budou 
mít šanci vidět a možná i chytit tajemného 
Široka a vzít mu tajemný hlavolam ježka v 
kleci, vyzkoušet si roli Vontů, kteří spolu sou-
peří o vládu ve Stínadlech, či Druhostraníků, 
kteří se snaží ve Stínadlech najít deník Jana 
Tleskače či první Vontskou kroniku ...
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, Pio-
nýrů 764, Místek, prezence: 14:00 – 15:00 
hodin (ukončení cca ve 20:00 hodin)
Cena: 10 Kč
S sebou: Šátek na hlavu, zavírací špendlík 
na přichycení označení, chuť si zahrát, dob-
rou náladu.
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

11. 11. STRAŠIDÝLKA V KLÍČKU
Program: Přijďte s námi přivítat Paní Zimu 
rozsvícenými lampióny. V naší tajemné za-
hradě plné kouzelných světel a strašidýlek 
budeme hledat poklad. Také si vyrobíte 
vlastní malé strašidlo.
Věk: děti do 7 let, rodiče s dětmi
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 16:30 - 18:30 hodin
Cena: Dítě: 40 Kč dítě, Dospělý: 20 Kč
S sebou si vezměte: Lampion, vhodné 
oblečení a obutí na zahradu, přezůvky do 
rodinného centra
Info: Hana Pernická, telefon: 558 111 749, 
732 383 131, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

12. – 13. 11. OBJEVUJEME
A POZNÁVÁME – HRA A HRAČKA

Program: Užijte si s námi hravý a zábav-
ný víkend. Užijete si, dozvíte se spoustu 
nových informací a poznáte nové kamará-
dy. Sejdeme se v Rodinném centru Klíček. 
Půjdeme se podívat do Muzea hraček, uži-
jeme si hravého odpoledne s hračkami a 
hrami na Klíčku. Svou oblíbenou hračku či 

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

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

KLUB NEZBEDA

2. 11. Dušičkové světýlko
3. 11. Výtvarné odpoledne

10. 11. Nezbednické rekordy
15. 11. 7x7 otázek

16. 11. Diskusní téma: Svoboda a demokracie
22. 11. Nezbednické pečení/dobroty
Každý pátek chodíme do tělocvičny.

ALEŠ HUDEČEK KŘEHKÁ INVAZE
Výstava potrvá do 2. prosince

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

9. 11. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

1. 11. v 17:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

24. 11. v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
23. 11. v 16:00

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý – 15:45
Čtvrtek – 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

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, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
4. 11., 11. 11., 25. 11. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
4. 11., 11. 11., 25. 11. – 10:15

hru si vezměte s sebou. Může to být i hrač-
ka vašich rodičů. A vůbec. Co všechno víte 
o hračkách? Slouží jen ke hraní? V neděli 
dopoledne si vyjedeme do Frýdlantu nad 
Ostravicí hrát si do bazénu.
Věk: od 6 do 12 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek
Sraz: V sobotu v 9.00
Zakončení: V neděli v 16.00 hodin
Cena: 375 Kč (ubytování, materiál, vstupné, 
doprava, pojištění, strava a pitný režim, pe-
dagogický doprovod)
S sebou: Oblíbenou hru nebo hračku, vhod-
né oblečení a obutí na výlet a do budovy, 
pláštěnka, láhev na pití na nedělní výlet (v 
RC pitný režim zajištěn), hygienické potřeby, 
plavky a ručník, spacák, polštářek, kapesné 
dle vašeho zvážení.
Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 7. 11. 2011.

18. 11. TVOŘIVÝ PODVEČER
– KORÁLKOVÁNÍ

Program: Zveme vás do naší první tvořivé 
dílny v Rodinném centru Klíček. Pokud rádi 
tvoříte, přijďte si zpříjemnit podzimní podve-
čer výrobou vlastních šperků. Odnesete si 
vlastnoručně vyrobený náramek a náušnice.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 17:00 - 19:00 hodin
Cena: 150 Kč
S sebou: Přezůvky do RC
Přihlášky a informace: Hana Pernická, 
telefon: 558 111 749, 732 383 131, e-mail: 
hanap@klicfm.cz 
Na akci se přihlaste do 14. 11. 2011.

19. 11. VYRÁBÍME KRMÍTKA
Program: Pozor, pozor! Slyšíte to?! Už si o 
tom štěbetají vrabci, kosi, sýkorky a všichni 
naši další ptačí spoluobčané. V Rodinném 
centru Klíček se budou opět vyrábět dřevěná 
krmítka pro ptáky. Zveme všechny děti, ro-
diče s dětmi, dospělé zájemce i celé rodiny. 
Přijďte a vyrobte si vlastnoručně krmítko pro 
ptáky. Vše bude připraveno – vy jen přijďte 
a pěkně si užijte. Po šroubování, vrtání a le-
pení budete mít radost z vlastní práce. Děti 
si také mohou hrát v naší herně, dozvědí se 
vše důležité k zimnímu přikrmování ptáků, 
poslechnou si písničky a vyrobí si drobnost 
pro radost.
Věk: od 0 do 99 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 9:00-10:00, 10:00-11:00, 
14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 ho-
din (V jednom termínu se může akce zúčast-
nit omezený počet zájemců. Vyberte si čas a 
dejte nám vědět.)
Cena: 160 Kč/1 krmítko
Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 14. 11. 2011.

19. 11. KRAJSKÝ PŘEBOR UBONGO
Program: Turnaj v deskové hře
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, Pi-
onýrů 764, Místek, prezence: 8:00 – 9:00 
hodin (zahájení v 9:15 hodin)
Startovné: 50 Kč
Přihlášky a info: Jiří Šnapka, telefon: 604 
524 066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 15. 11. 2011. Po-
drobnější informace najdete na webu.

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

ŠACHY
11. 11. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

25. 11. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.divadloctyrlistek.cz

Pá 4. listopadu v 19.00 – Národní dům
Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Z melodie do melodie
Program: J. Fučík, F. Kmoch, J. Vejvoda, 

R. Friml, J. Siberius, F. von Suppé,
J. Strauss, J. Brahms. 

Koncert předplatitelské skupiny Kruh přátel 
hudby při Národním domě Frýdek-Místek.

Vstupné 150 / 80 Kč.
Pá 11. listopadu v 17.00-21.00
Čaj o páté pro dříve narozené

„Podzim plný života“
Vstupné 50 Kč

Hudba k tanci: p. Vlček
So 12. listopadu v 19.00-24.00

Tančírna
Vstupné 100 Kč / 80 Kč (kurzisté)

Vede Jana Šodková
Kurzy – jednorázové vstupy

Kondiční posilování ženy a muži každé 
pondělí 17.30-19.00 – 60 Kč

Kick box aerobik ženy a muži každé úterý 
17.45-18.45 – 55 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a děti 
každé úterý 16.30-17.30 – 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let děti a rodi-
če každou středu 9.00-10.00 – 50 Kč

Powerjóga ženy a muži každou středu 
18.45-20.00 – 70 Kč

Cvičení pro seniory senioři každý čtvrtek 
9.00-10.00 – 50 Kč

Cvičení pro zdraví ženy a muži každý 
čtvrtek 17.00-18.00 – 50 Kč

Zumba ženy a muži každé úterý 19.30-
20.30 – 65 Kč

DIVADLO:
Čt 3. listopadu v 19.00

Jára Cimrman, Ladislav Smoljak,
Zdeněk Svěrák

Švestka
Divadlo Járy Cimrmana. Na stopu hry 

Švestka přivedl autory jeden zdánlivě bezvý-
znamný detail: zvláštní způsob Cimrmanovy 

chůze. Povinné představení pro všechny 
milovníky cimrmanovského humoru.
Vstupné 450 Kč. Mimo předplatné.

Ne 6. listopadu v 19.00
Patrick Marber

Don Juan v Soho
Divadelní spolek Kašpar

Moderní verze Molierovy hry. Don Juan žije v 
londýnské čtvrti Soho a rozhodně se nenudí.
Vstupné 300 Kč. Předplatitelská skupina C.

Čt 24. listopadu v 19.00
Besídka 2011

Divadlo Sklep Praha
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní 

a tanců.
Vstupné 400 Kč. Mimo předplatné.

Pá 25. listopadu v 19.00

Robin Hawdon
Úžasná svatba

Moravské divadlo Olomouc
Svatební den. Po večírku loučení se 

svobodou se nastávající ženich probudí ve 
svatebním apartmá vedle krásné, ale úplně 
neznámé dívky. Pátrá v paměti, co se asi 

dělo minulou noc, když v tom přichází jeho 
budoucí žena.

Vstupné 400 Kč. Předplatitelská skupina A.
DIVADÉLKA PRO DĚTI
Ne 6. listopadu v15.00

Kluk z plakátu
Podaří se Karolínce a klukovi z plakátu uspat 

lva, přelstít chytrou opici nebo zkrotit neposed-
ného pudlíka a zachránit tak celý cirkus Hopla-
-Hop? Detektivní pohádka na motivy dnes již 

klasického večerníčku „Kluk z plakátu“.
Vstupné 50 Kč.

Ne 13. listopadu v 15.00
Aladin a kouzelná lampa

Orientální pohádku na motivy příběhů Tisíce 
a jedné noci volně upravil Drahomír Ožana.

Vstupné 50 Kč.
Ne 20. listopadu v 15.00

O krejčím Jírovi a kouzelné jehle
Provdat dceru Kačenku, předat korunu i 
trůn a užívat si důchodu je přáním krále 

Aloise I. Nechá se ale omámit falešnou Eu-
lálií a jejím sluhou Mrťafou a věřte, že nebýt 
krejčího Jíry, dopadlo by to s královstvím i 

princeznou hodně špatně.
Vstupné 50 Kč.

Ne 27. listopadu v 15.00
Jak se krotí princezna

Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí 
tatínek král všechno dovolí a splní každý její 
rozmar. Pohádce nechybí napětí, tajemství 

ani kouzla a samozřejmě ani humor a 
vtipné, snadno zapamatovatelné písničky. 
Jsme přesvědčeni, že zaujme nejen děti, 

ale že má co říci i rodičům.
Vstupné 50 Kč.

KONCERTY, OPERA:
Po 14. listopadu v 19.00 

Lenka Filipová
Concertino

Koncertní vystoupení stálice naší populární 
i klasické hudební scény, kytaristky a 

zpěvačky Lenky Filipové v triu s pianistou 
Jindřichem Konířem a irským harfenistou 

Seanem Barrym.
Vstupné 300 Kč.

Ne 27. listopadu v 18.00
G. Puccini: Bohéma

Operní klasika, které dojímá diváky 
všech význačných operních domů napříč 

generacemi v legendární inscenaci Franca 
Zeffirelliho s hvězdným pěveckým obsaze-
ním ústřední dvojice – famózní sopranistka 

Angela Gheorghiu a vynikající tenorista 
Ramón Vargas v nadčasovém příběhu 

lásky chudého básníka Rudolfa a mladičké 
švadlenky Mimy. Záznam z Metropolitní 

opery, české titulky.
Délka představení 187 min., dvě přestávky.

Vstupné 300 Kč.
KINO

2. 11. v 19.00
Bastardi 2

Pokračování českého dramatu z prostředí 
učňovského školství.

ČR, premiéra, drama, 2D, 12+, 95 min., 
vstupné 80 Kč

4.-5. 11. v 17.00
Spy kids 4D: Stroj času

Slavná dvojice malých superšpionů se vrací s 
novým dobrodružstvím. Ojedinělé je zapojení 
čtvrtého rozměru – během filmu budou mít 

diváci díky speciální aromakartě možnost na 
několika místech snímku zapojit i svůj čich.

USA, premiéra, dobrodružný / komedie, 4D, 
dabing, přístupný, 89 min., vstupné 130 Kč

4.- 5. 11. v 19.00., 7. -8. 11. v 17.00
9. 11. v 19.00

Perfect Days: I ženy mají své dny
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, 

Vojtěch Kotek a další v novém, hvězdně 

obsazeném filmu Alice Nellis.
ČR, premiéra, komedie, 2D, 12+, 108 min., 

vstupné 100 Kč
11.-13. 11. v 17.00

Arthur a souboj dvou světů
Třetí pokračování rodinné filmové série 

Luca Bessona. Arthur a Minimijové vs. zlý 
Maltazard.

Francie, premiéra, animovaný / rodinný, 2D, 
dabing, přístupný, 101 min., vstupné 90 Kč

11. 11. v 19.00
Mistrovský plán

Akční komedie se skvělým hereckým 
obsazením: Ben Stiller, Matthew Broderick, 

Eddie Murphy...
USA, premiéra, akční komedie, 2D, titulky, 

12+, vstupné 90 Kč
12.-13. 11. v 19.00

Muži v naději
Jiří Macháček, Bolek Polívka a Simona 

Stašová v hitu této sezóny.
ČR, komedie, 2D, 12+, 115 min., vstupné 80 Kč

17.-20. 11.
9. Mezinárodní festival outdorových filmů
začátky bloků: čt 17. 19.00, pá 18. 17.30 a 
20.00, so 19. 15.30, 17.30 a 20.00, Ne 20. 

17.30 a 20.00
Vstupné: 50 Kč / blok, 300 Kč / permanentka

21.- 22. 11. v 17.00, 23. 11. v 19.00
Twilight sága: Rozbřesk 1. část
Čtvrtý díl slavné upíří série je tady!

USA, premiéra, romantické drama, 2D, 
titulky, 12+, 111 min., vstupné 90 Kč

26. 11. v 17.00
Šmoulové

Kdo by neznal veselé modré pidižvíky a zlé-
ho čaroděje Gargamela s jeho potměšilým 

kocourem?
USA, animovaný, 3D, dabing, 102 min., 

vstupné 130 Kč
26. 11. v 19.00

Moje krásná učitelka
Tom Hanks se ve snaze zvýšit si kvalifikaci 
vrací do školních lavic. Netuší však, že za 
katedrou stojí dechberoucí Julia Roberts.
USA, premiéra, romantická komedie, 2D, 

titulky, 12+, 98 min., vstupné 80 Kč
FILMOVÝ KLUB

1. 11. v 19.00
Profil režiséra Aki Kaurismäkiho:

Světla v soumraku
Třetí část volné trilogie o ztroskotancích, 

tentokrát na téma osamělost.
Finsko, drama, titulky, 12+, 78 min., vstupné 

80 Kč / pro členy FK 60 Kč
7. 11. v 19.00

Profil režiséra Aki Kaurismäkiho:
Muž bez minulosti

Film oceněný velkou cenou poroty v 
Cannes 2002. Druhá část volné trilogie o 
ztroskotancích na téma bezdomovectví.

Finsko / Německo / Francie, drama, titulky, 15+, 
97 min., vstupné 80 Kč / pro členy FK 60 Kč

8. 11. v 19.00
Profil režiséra Aki Kaurismäkiho:

Juha
Poslední němý film 20. století. Černobílý 
Juha podle stejnojmenné předlohy z roku 
1911 od finského klasika Juhaniho Ahoa.

Finsko, komedie / drama, němý film s 
mezititulky a hudbou, 12+, 85 min., vstupné 

80 Kč / pro členy FK 60 Kč
15. 11. v 19.00

Drive
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým 

kaskadérem, po nocích si přivydělává jako 
nájemný řidič zločineckých gangů.

USA, akční, 2D, titulky, 15+, 101 min., 
vstupné 85 Kč / pro členy FK 65 Kč

21. 11. v 19.30
Miniprofil režiséra Perta Nikolaeva: 

Lidice
Karel Roden a Zuzana Bydžovská v příběhu 
obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou 

připletli do cesty „dějinám“.
ČR, válečný, 2D, 12+, 126 min., vstupné 

100 Kč / pro členy FK: 80 Kč
22. 11. v 19.30

Miniprofil režiséra Perta Nikolaeva: 
…A bude hůř

Syrový portrét života lidí z undergroundu v 
normalizačním bezčasí severních Čech.
ČR, drama, 2D, 15+, 86 min., vstupné 80 

Kč / pro členy FK 60 Kč
28. 11. v 19.00

Filmový klub ve 3D:
Pina

Film natočený jako pocta německé choreogra-
fce Pině Bausch, která zásadně ovlivnila tanec 

a divadlo poslední třetiny dvacátého století.
Německo, hudební, 3D, titulky, 12+, 100 

min., vstupné 110 Kč / pro členy FK 90 Kč
29. 11. v 19.00

Filmový klub ve 3D:
Jeskyně zapomenutých snů

Když v roce 1994 vstoupil francouzský ar-
chelog Chauvet a jeho tým do neznámého 
jeskynního systému v malebném údolí řeky 
Ardeche, netušil, že právě učinil fascinující 
objev, kterým se navždy zapíše do dějin.

Kanada / USA, dokument, 3D, přístupný, 90 
min., vstupné 130 Kč / pro členy FK 110 Kč

PRO SENIORY
2. 11. v 10.00

Lidice
Karel Roden a Zuzana Bydžovská 
v příběhu obyčejných lidí, kteří se 

absurdní náhodou připletli do cesty 
„dějinám“.

ČR, válečný, 2D, 12+, 126 min., 
vstupné 50 Kč
16. 11. v 10.00

Šéfové na zabití
Kevin Spacey, Jennifer Aniston a 

Collin Farrell ve hvězdně obsazené 
krimikomedii o jednom pokusu

zbavit se neoblíbených nadřízených.
USA, komedie, 2D, titulky, 15+, 98 

min., vstupné 50 Kč

BIJÁSEK
25. 11. v 9.30

Čarodějné pohádky IV.
Pásmo krátkých filmových pohádek pro 

nejmenší.
ČR, bijásek, 64 min., vstupné 20 Kč

26. 11. ve 14.00
Autopohádky

Co mají společné princezna, víla, rybí král 
a vynálezce? To se dozvíte v animo-

vaném povídkovém filmu podle známé 
knížky Jiřího Marka.

ČR, bijásek, animovaný / rodinný, 75 min., 
vstupné 40 Kč

DÁMSKÁ JÍZDA
16. 11. v 18.00

Bláznivá, zatracená láska
Dámy, kdy jste si naposledy vyšly jen tak do 

kina? Heslo středečního večera zní:
 „...nechme plotny

vychladnout!“
USA, romantická komedie, 2D, 12+, 118 

min., vstupné 80 Kč

Pro děti
Sobota 5. listopadu v 15 hodin

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu
pohádka o dvou mladých roztržitých čaro-
dějnicích – hraje divadelní soubor SERUM

Vstupné 20 Kč.
11. Beskydská loutka
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FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
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čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

Programová nabídka

MUZEUM BESKYD

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (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

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

festival loutkových představení pro děti k 
80. výročí založení loutkového divadla v 

našem městě
Čtvrtek 17. listopadu v 15 hodin
Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Soubor OPAL z Opavy hraje známou 
pohádku, se kterou reprezentoval MS kraj 

na celostátní přehlídce v Chrudimi
Sobota 19. listopadu v 15 hodin

František Hrubín
O Budulínkovi

Divadlo Sluníčko Ostrava uvádí básníkovy 
pohádky pro nejmenší děti.

Neděle 20. listopadu v 15 hodin
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání
premiéra dobrodružné pohádky s Kašpár-

kem v provedení Divadla u Ostravice (DUO) 
Frýdek-Místek

Po každém představení prohlídka zákulisí a 
zázemí divadla!

Vstupné jednotné na všechna představení 
30 Kč. Předprodej: čtvrtek 10. 11. a úterý 

15. 11. vždy od 15 do 17 hodin v půjčovně 
kostýmů a jednu hodinu před každým 

představením v pokladně divadla. Hlavní 
sponzor festivalu: Město Frýdek-Místek

Sobota 26. listopadu v 15 hodin
Vojtěch Vacke

Princezny a loupežníci
Pohádka o třech princeznách, jež uneseny 
loupežníky byly, mnohá protivenství a různé 

taškařice prožily, ale nakonec ke štěstí 
a sňatku přišly. Pro děti od 5 let - hraje 

divadelní soubor ING Kolektiv
Vstupné 20 Kč

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
FM SALON 2011

Padesát sedm autorů profesionálů i ama-
térů prezentuje svá díla na výstavě V-klubu 
výtvarníků Frýdecko-Místecka. Na výstavě 
se představují umělci různých výtvarných 

oborů a rozličných stylů. 
Potrvá do 13. listopadu 2011

PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH
Proměny beskydské turistiky v posledních 

sto dvaceti letech.
Potrvá do 25. března 2012.

A STALO SE A STALO V MĚSTEČKU 
BETLÉMĚ…

V neděli 27. listopadu v 15,30 hodin bude ver-
nisáží otevřena výstava betlémů z 19. století 
a první poloviny 20. století ze sbírek Muzea 
Beskyd v Zámeckém okruhu frýdeckého 

zámku. Zámecké interiéry se zahalí do atmo-
sféry doby předvánoční a vánoční a nabídnou 
návštěvníkům nejenom staré betlémy. To vše 

do svátku Hromnic, to je do 2. února 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kan-
cionálů a zpěvníků z fondu starých tisků 

Muzea Beskyd. Kancionály a zpěvníky po-
cházejí z období 18. až počátku 20. století a 
některé z nich obsahují i notové záznamy. 

Výstava je součásti stálé expozice Frýdek – 
mariánské poutní místo.

Potrvá do 30. prosince 2012.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 10. listopadu v 16,30 h.  – Zelený dům

BESKIDENVEREIN
Osudy druhého nejstaršího turistického 
spolku v beskydské oblasti, který např. 
postavil turistické chaty na Lysé hoře, 

Ostravici, Bílém Kříži, Slavíči, Čantoryji, 
Javorovém a Skalce.

Čtvrtek 24. listopadu v 16,30 h. – Zelený dům
PODHORSKÁ JEDNOTA RADHOŠŤ

Již v roce 1891 postavil tento nejstarší bes-
kydský turistický spolek svou první útulnu 
na Pustevnách. Přednáška přiblíží historii 
tohoto spolku a výstavbu chat, které byly 

dříve ve vlastnictví PJR.

Farní 1, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

4. 11. - Výtvarka – Koláže z listů
Přijďte si s dětmi vytvořit veselé koláže z ba-
revných listů! Materiál k dostání u nás.
8. 11. - Přednáška pro maminky – O ho-
meopatii
Zajímavá přednáška paní Plačkové spojená s 
besedou o šetrném a účinném způsobu léč-
by – homeopatii. Maminky, které se zúčastní 
přednášky, budou mít možnost získat levně 
konzultaci u lékaře (pouze za 100 Kč) a také 
léky za sníženou cenu! Začátek v 10.00 hod.
11. 11. - Výtvarka – Panáčci z kaštanů a 
žaludů
Maminky a děti si mohou vyrobit veselé panáč-
ky jako dekorace do bytu! Kaštany a žaludy si 
přineste s sebou, ostatní materiál je u nás.
14. 11. - Veselé hraní a cvičení pro děti do 2 let
Pracovnice Rané péče Eunika seznámí ma-
minky s problematikou Rané péče a jejích 
možností, dozvědí se také vše o správném 
vývoji dětí v tomto období. Děti si mohou hrát 
s mnohými pomůckami pro jejich psychomo-
torický vývoj. Začátek v 10.00 hod.
15. 11. - Jak vyzrát na předvánoční úklid?
Prezentace nejnovějších technologií pro zdravou 
domácnost firmy Vorwerk. Začátek v 10.00 h.
18. 11. - Výtvarka – Razítkování z brambor
Přijďte se pobavit touto jednoduchou prací, 
která zaujme všechny děti! Brambory i barvy 
budou k dostání u nás. 
21. 11. - Vitamíny a minerální látky ve vý-
živě nejen těch nejmenších
Krátká přednáška spojená s besedou na 
téma dětské výživy vedená Petrou Biolko-
vou. Začátek v 10.00 hod.
22. 11. - Veselé hraní a cvičení pro děti od 2 let
Pracovnice Rané péče Eunika seznámí ma-
minky s problematikou Rané péče a jejích 
možností, dozvědí se také vše o správném 
vývoji dětí v tomto období. Děti si mohou hrát 
s mnohými pomůckami pro jejich psychomo-
torický vývoj. Začátek v 10.00 hod.
25. 11. - Výroba adventních věnců
Zveme všechny maminky, které nemají příliš 
zkušeností s výrobou věnce, aby si ho letos při-
šly vyrobit do Broučků pod dohledem zkušené 
výtvarnice! Korpus, větvičky a ozdoby si doneste 
s sebou dle vlastní fantazie! Začátek v 10.00 h.

Pravidelné kurzy:
Orientální tance pro děti (od 5 let) 

Začínají od 4. 11. každý pátek 16.00-16.45 
hod. Cena 400 Kč/10 lekcí

Orientální tance pro dospělé
Probíhají v tělocvičně ZŠ ve Starém Městě.

Mírně pokročilí – úterý 17. – 18.00 hod. 
nebo pátek 18. – 19.00 hod.

Začátečníci – pátek 19.00 – 20.00 hod. 

2. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
4. 11. pátek LET IT ROLL – WARM UP 
BIFIDUS AKTIF, THIEW, MEIKOS, SCHOO-
LER, SMARIO, LINEART, OFICIAL WARM 
UP K ZIMNÍMU DNB MEJDANU
5. 11. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ HITY MINU-
LÝCH DOB, VSTUP OD 18 LET
7. 11. pondělí GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍVOŠ, DJS:B-
JALY, LOFI
8. 11. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
9. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
11. 11. pátek VYPSANÁ FIXA – LIVE +HITY 18+
FIXA OPĚT VE STOUNU S NOVOU DESKOU, 
AFTERPARTY HITYÉRA FILMU ALOIS NEBEL
12. 11. sobota DARK FEST
CRANIOTOMY(SK), SKLEPMASTER, 
EVERLASTING DARK, MATER MONSTI-
FERA, DARKWIND
16. 11. středa BASSCONTACT 9
DJANE ANNE GREE(RU), JAHRIDER, 
GIFI, JUMPER, LAHIRE
17. 11 čtvrtek CRUNK PARTY
DJ SHUPSTA A VSTUP ZDARMA
18. 11. pátek HIITY ZE ZÁHROBÍ 18

DJ KAMIL A STARÉ DOBRÉ HITY TĚ NE-
NECHAJÍ DLOUHO SEDĚT
19. 11. sobota FREESTYLE BATTLE
DALŠÍ ROČNÍK SEVEROMORAVSKÉHO BA-
TTLE O PRIZE MONEY, VYHRAVÁ JEN JEDEN 
22. 11. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, TEK-
NO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP ZDARMA*
23. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
24. 11. čtvrtek STOUNTALENT
TAM, KAM A ASI A PO DLOUHÉ DOBĚ OB-
NOVENÝ STOUNTALENT, ANEB SOUTĚŽ 
MUZIKANTŮ
25. 11. pátek SUPPORT LESBIENS – LI-
VE+HITY 18plus
SUPPORTI NA ŽIVO VE STOUNU A S NO-
VOU DESKOU, PŘEDKAPELY: GOODFE-
LAZ, DOLLS IN THE FACTORY, AFTER-
PARTY: HITY ZE ZÁHROBÍ 
26. 11. sobota KICK THE HITS – GIRLS 
EDITION
HOLKY VSTUP ZDARMA! BURCHO & BJA-
LY REZIDENT NIGHT, SPECIAL GUEST
30. 11. středa STOUNDRUM
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
PŘIPRAVUJEME:
3. 12. HELL N ROLL
17. 12. MAJK SPIRIT
23. 12. DRUMANDBASS.CZ NIGHT
26. 12. KICK THE HITS – XMASS SPECIAL

Cena 700 Kč/10 lekcí 
Anglická konverzace pro pokročilé

Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s lek-
torkou. Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program
Pondělí – Mimi koutek

Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 
pro děti – dle programu!

Středa – Cvičení rodičů s dětmi
Čtvrtek – Zpívánky
Pátek – Výtvarka 

2. 11. (st) od 16:30h V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 

výtvarníků.
3. 11. (čt) od 18h Aleš LEZNAR

– vernisáž výstavy obrazů
Zahájení výstavy obrazů vyškovského kres-
líře Aleše Leznara. Vernisáž volně přeroste 
v následující hudební Jam Session. Výstava 

potrvá do 31. 12. 2011.
3. 11. (čt) od 20h Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj či 

kdokoliv, kdo má zrovna chuť.
4. 11. (pá) od 20h CAFÉ INDUSTRIAL

Koncert ostravské alternativní kapely.
5. 11. (so) SLAM POETRY

Okresní kolo celostátní soutěže
amatérských básníků.

9. 11. (st) Z BESKYD DO SVĚTA
Druhý cyklus oblíbených pravidelných ces-
topisných přednášek, spojených s projekcí. 
Přednášky se budou konat každou druhou 

středu v měsíci až do 11. 4. 2012. 
11. 11. (pá) PROFIVODA 2011

Polosoukromá projekce fotek a videí z 
prázdninového vodáckého putování

fy PROFITAPE s.r.o.
12. 11. (so) od 20h BOHEMIAN CLUB

Koncert zajímavé ostravské jazzové 
formace ve složení Jan Štěpánek – trubka, 
Jiří Siuda – tuba, Jan Konečný – akordeon, 

Milan Bátor – kytara, Lukáš Vojvodík – kyta-
ra, Mikhail Pashayev – bicí, perkuse. 

17. 11. (čt) od 20h Jam Session
19. 11. (so) od 20h LOS PEDROS

Na dvě španěly se dá zahrát úplně všechno. 
A když se naladí, tak to navíc dobře zní. A 
když se naladí obě stejně, už to vůbec nemá 
chybu. Ovšem pokud se k tomu přidá i kon-
trabas, tak je to naprosto báječná muzika, 
kterou nás dokážou tři Petrové z Los Pedros 
parádně rozpumpovat...
24. 11. (čt) od 19h Folk &. Country Jam Session
Pravidelné hudební setkání příznivců a in-
terpretů „čundrácké“ muziky. Přijďte si za-
zpívat, zahrát či poslechnout písničky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Večírky se 
budou konat jednou za měsíc, vždy ve čtvr-
tek v lichém týdnu ke konci měsíce.

25. 11. (pá) od 20h
René SOUČEK, Beata BOCZEK

Folkový koncert.
26. 11. (so) od 19h

KARNEVAL
Polosoukromá zábavná akce v maskách

a převlecích. 

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
RNDr. Hynek Adámek: Tajemné město Harar
Výprodej PŮLSTOLETÍ - Rozhodným oka-
mžikem pro návštěvu výstavy Ivana Korče
je 17 hodin ve středu 23. listopadu.
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte
603 249 743

Srdečně
Vás zveme 

do příjemného
prostředí nekuřácké 

RESTAURACE
GOLF 

v Místku na Riviéře.
www.restauracegolf.wz.cz

Koupím knižní pozůstalost, grafiku a staré pohlednice.
Rychlé a solidní jednání. Přijedu, odvezu.

Volejte 558 638 668 (po-pá 9-18).

Přijmeme spolupracovníky pro realitní
a finanční centrum ve FM.

tel. 775 686 000, www.rkclaris.cz


