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Vážení občané,
chtěl bych touto cestou poděkovat orga-

nizátorům 26. ročníku běžeckého závodu 
Hornická desítka, který každoročně přivádí 
k nám do Frýdku-Místku davy účastníků, ale 
dokáže přitáhnout i místní obyvatele, kteří 
jej berou za svůj. Perfektní, léty prověřená 
organizace, využití nejmodernější techniky, 
příjemné prostředí v centru města, atraktiv-
ní ceny, závodní trička, to vše jsou atributy, 
které dělají Hornické desítce a Frýdku-Místku dobré jméno. Jsme velmi 
rádi, že tomu jako radnice finanční podporou můžeme svým dílem při-
spět. Letošní rekordní čísla ukazují, že si Hornická desítka naši pozor-
nost zaslouží. Počet účastníků v jednotlivých kategoriích totiž překročil 
za mimořádně přívětivého slunečného počasí dvě tisícovky a ukázal, že 
počasí je snad jediný limit, který tento závod má. Bylo příjemné sledo-
vat tu masu účastnických triček v Běhu pro zdraví, který je určen všem, 
kteří si troufnou zdolat jeden kilometr trasy. V něm nejde tolik o pořadí, 
jako o pocit, že člověk udělal něco pro své zdraví, proběhl se a mož-
ná si uvědomil, že by si měl najít čas rozhýbat své tělo častěji, nejlépe, 
jako při závodě, v okruhu svých známých nebo podobně smýšlejících 
lidí. V hlavním závodě jsme ve Frýdku-Místku mohli přivítat mezinárodní 
konkurenci, včetně keňského vytrvalce, takže i sportovní stránka akce 
je na té nejvyšší úrovni. Vyzdvihnout bych chtěl i soutěž škol, jsem rád, 
že ke sportu děti vedou a že pořadatelé na ně mysleli lákavými cenami 
v podobě sportovního vybavení. Věřím, že se všichni sejdeme na Hor-
nické desítce i napřesrok a že znovu může padnout účastnický rekord, 
protože kdo jednou okusil atmosféru tohoto závodu, nemívá důvod nejít 
do toho znovu a nadchnout pro tento zážitek další.  Petr Cvik

slovo primátora

Po elektronické aukci na do-
dávku zemního plynu Statutár-
ní město Frýdek-Místek stejnou 
cestou usilovalo o co nejvýhod-
nější cenu elektřiny pro magis-
trát, příspěvkové organizace a 
obchodní společnosti města. 
Výsledek předčil veškerá oče-
kávání, protože noví dodavatelé 
elektřiny městu ušetří více než 
jeden milion korun oproti ce-
nám v roce 2011, což je v době, 
kdy ceny energií neustále ros-
tou, mimořádný úspěch.

„Smlouvy uzavřené s vítězi loň-
ské e-aukce na dodavatele elek-
trické energie končí k 31. prosinci 
2011, proto jsme si museli pospíšit 
s novou dražbou. Tentokrát se do 
ní zapojilo devět licencovaných 
obchodníků, což je o čtyři více než 
v loňském roce,“ sdělil náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.

Město poptávalo nejvýhod-
nější cenu elektřiny pro město 
a jeho 32 příspěvkových orga-
nizací a obchodních společností. 
Aukce byla rozdělena na doda-
vatele elektrické energie v hla-
dině vysokého a nízkého napětí. 
Vítězem se tedy mohli stát dva 
různí dodavatelé, což se také 

E-AUKCE: Výkonný ředitel eCentre Lubor Alex komentuje průběh náměstkům primátora Daliboru Hrab-
covi a Michalu Pobuckému.

Město nakoupí elektřinu za skvělou cenu

HORNICKÁ DESÍTKA: Primátor Petr Cvik odstartoval hlavní kategorii.
Foto: Petr Pavelka

nakonec stalo. Názvy společ-
ností budou ale zveřejněny až 
poté, co hodnotící komise vypra-
cuje zprávu o průběhu aukce a 
zadavatel, tedy město, ji schválí.

Za dodávku elektrické energie 
v hladině vysokého napětí měs-
to zaplatí 3.015.936 korun, což 
bude ve srovnání s tímto rokem 
úspora 3,54%, tedy 110.715 ko-
run. Za dodávku energie nízkého 
napětí zaplatí město 10.300.770 
korun. Úspora je v tomto případě 
9,14 %, přepočteno na koruny 
1.036.545 korun. Celkem tedy 
město ušetří 1.147.260 korun. 
Vítězní dodavatelé budou městu 
dodávat energii od 1. 1. 2012.

„Očekávali jsme dobrou cenu, 
protože to je smyslem elektro-
nických aukcí, ale nečekali jsme, 
že získáme silovou elektřinu tak 
levně. Výsledná cena je o něko-
lik procent nižší než na burze, to 
nás příjemně překvapilo. A že je 
cena elektřiny pro příští rok vý-
razně nižší než letošní cena, to 
je naprosto nečekaný úspěch,“ 
uvedl náměstek Dalibor Hrabec.

Magistrát využívá elektronic-
kých aukcí na nákup komodit 
od loňského roku, kdy jejich 

DONESTE SI ZVONEČEK: Zažehnutí vánoční výzdoby loni asistoval 
primátor Petr Cvik s moderátorem Leošem Marešem. Foto: Petr Pavelka

Advent ve městě bude výjimečný
Předvánoční čas ve Frýdku-

-Místku bude letos podobně 
kulturně nabitý jako tradiční 
Beskydské Veseléto. Pestrý 
program, kdy akce stíhá akci, 
připravila tentokrát příspěvková 
společnost města Národní dům 
Frýdek-Místek ve spolupráci s 
dalšími organizacemi. Odehrá-
vat se bude převážně na mís-
teckém náměstí Svobody, ale 
také v kostelích a v kulturních 
i sportovních zařízeních.

Advent ve městě odstartuje 2. 
prosince tradiční akce Doneste 
si zvoneček, rozsvítíme strome-
ček, při které se na místeckém 
náměstí Svobody scházejí tisíce 
lidí, aby společně za cinkotu zvo-
nečků slavnostně rozsvítili svě-
telnou vánoční výzdobu města a 
přitom se pobavili. Letos se tato 
akce ponese pod křídly andílků. 
Hvězdou slavnostního večera 
bude Helena Vondráčková.  

„Podstatnou změnu jsme při-

pravili v rámci Vánočních trhů, kte-
ré budou zahájeny taktéž 2. pro-
since na náměstí Svobody. Každý 
víkend je obohatí zábavný dopro-
vodný program. Připraveno bude 
ledové kino, zvonkohra, ohnivá 
show, ale také divadelní a hudební 
vystoupení. Svou zručnost před-
vedou kováři i výrobci slaměných 
ozdob a originálních svíček a ná-
vštěvníci vánočních trhů si budou 
moci otestovat svou zručnost ve 
vánočních dílnách. Děti a všichni 
snílci na náměstí najdou i Ježíško-
vu poštu, jejímž prostřednictvím 
budou moci získat na své přání 
originální Ježíškovské poštovní ra-
zítko. Postup je jednoduchý. Přání 
sepsaná na korespondenčním 
lístku předají v Ježíškově poště 
na náměstí pošťákovi, který ho ná-
sledně zašle na adresu Vánoční 
pošty na Božím Daru. Tam bude 
přání orazítkováno speciálním 
razítkem a následně poputuje k 
adresátovi neboli příjemci,“ přiblí-
žila program ředitelka Národního 
domu Marcela Krplová. 

(Pokračování na straně 2)

prostřednictvím nakoupil levněji 
elektřinu i zemní plyn a ušetřil 
tak téměř pět milionů korun. 
„Ceny energií stále rostou, díky 
e-aukcím se nám ale daří udr-
žet ceny na stávající úrovni či 
dokonce pod nimi. To je v eko-
nomicky složitých časech velmi 
důležité,“ zhodnotil výsledek 
půlhodinové napínavé aukce 
s mimořádným výsledkem pri-
mátor Petr Cvik.  (pp)
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NAD PROGRAMEM: Ředitelka Národního domu Marcela Krplová 
(vlevo) představuje jednotlivé akce náměstkovi primátora Michalovi 
Pobuckému.   Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Lidé budou moci na náměstí 

nasát opravdu příjemnou atmo-
sféru, kterou doplní prodejní stán-
ky s drobným vánočním dárkovým 
zbožím, ale také občerstvením. 
Chybět nebude ani prodej kaprů a 
vánočních stromků. Vánoční trhy 
obohatí ve čtvrtek 8. a 22. prosin-
ce také vánoční Farmářské trhy. 
„Troufám si říci, že náměstí bude 
praskat ve švech. Ve stáncích 
budou moci lidé nakoupit drobné 
dárky s vánoční tématikou, zahřát 
se medovinou, punčem či svaře-
ným vínem nebo ochutnat různé 
dobroty. Na náměstí bude letos 
panovat opravdová vánoční at-
mosféra,“ uvedl náměstek primá-

tora Michal Pobucký.
Pestrá je také nabídka kultur-

ního programu mimo náměstí. 
Nová scéna Vlast pozve na Miku-
lášskou nadílku s pohádkou pro 
děti, Víceúčelová sportovní hala 
ožije tradiční akcí Mikuláš na ledě 
a Aquapark Olešná Vánočním 
plaváním při svíčkách. V Evange-
lickém kostele se uskuteční kon-
cert Báry Basikové, v Kině Petra 
Bezruče zazpívá Jaromír Nohavi-
ca, v Národním domě zahraje na 
housle světoznámý Václav Hude-
ček. Hospůdka U Arnošta bude 
ožívat Vánočními koncerty, v 
Kulturním domě Válcoven plechu 
se uskuteční Rockové vánoce, 
kostel sv. Jana a Pavla bude i le-

tos lákat na Českou mši vánoční a 
Středisko volného času Klíč bude 
pořádat Adventní dílny pro děti ze 
škol a školních družin.   

„Advent ve městě pořádají lidi 
z města pro obyvatele města, ale 

i pro jeho návštěvníky. Věřím, 
že v čase předvánočního shonu 
nabídneme lidem možnost nasát 
příjemnou a uvolňující atmosféru, 
ať už na hudebních či divadelních 
vystoupeních, na bruslích či v 
bazénu, tak i při setkávání na ná-
městí Svobody u stánků s typicky 
vánočním občerstvením, tedy 
punčem nebo svařeným vínem,“ 
dodal náměstek Pobucký, kte-
rý doufá, že do akce Advent ve 
městě se v příštím roce zapojí i 
další kulturní organizace působící 
na území města.  

Advent ve městě se usku-
teční za finanční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-Místek. 
Na přípravě této akce se podílí 
městská příspěvková organiza-
ce Národní dům Frýdek-Místek, 
obchodní společnost Sportplex, 
Středisko volného času Klíč, 
Hospůdka u Arnošta a Klub 
Stolárna. (podrobnější program 
uvnitř zpravodaje)

Město uctilo Den válečných veteránů

NA CENTRÁLNÍM HŘBITOVĚ: Náměstek primátora Michal Pobucký s bojovníky za svobodu. Foto: Petr Pavelka

11. listopad je Dnem váleč-
ných veteránů a nepatří mezi 
data, která by byla výrazněji 
v povědomí. I frýdecko-místec-
ká radnice se to snaží změnit, 
a proto byly v tento den polo-
ženy pamětní kytice na mnoha 
pietních místech ve městě, 
včetně centrálního hřbitova.

Tam se setkal náměstek pri-
mátora Michal Pobucký se sku-
pinou bojovníků za svobodu při 
pietním aktu, který připomněl jak 
vznik československého státu po 
rozpadu habsburské monarchie, 
tak ukončení válečného strádání 
vojáků téměř 30 států vstoupi-
vších na bojiště I. světové války.

„Válečných veteránů a pa-
mětníků světové války ubývá. 
Na druhé straně však i v novo-
dobých dějinách rozšiřují řady 
veteránů čeští vojáci a důstojní-
ci, kteří jako účastníci mírových 
misí – UNPROFOR, UNCRO, 
IFOR, SFOR, EUFOR – se sna-
ží zastavit nebo aspoň zmírnit 
následky krvavých konfliktů. I 
mezi nimi jsou ranění a padlí. Je 
naší povinností připomínat tyto 
události také dnes. Položením 
květin vzdáváme úctu všem, 
kteří nasazovali své síly, zdra-

ví, pohodlí a dokonce život pro 
myšlenku svobody a světového 
míru,“ shrnul náměstek primáto-
ra Michal Pobucký.

„Tento den byl původně sla-
ven jako Den příměří, a to v den 
prvního výročí ukončení I. světové 
války 11. listopadu 1919. V roce 
1954 se změnil na světový Den 
veteránů, který ctí oběti všech vá-
lečných konfliktů na světě. Proto 
u památníků obětí pohlcených 
válečnou mašinérií minulého, ale 

Obyvatelé Frýdku-Místku se 
mohou postarat o to, aby peníze 
z programu Prazdroj lidem puto-
valy na podporu místních projek-
tů, kterých je mezi 23 projekty, 
které postoupily do veřejného 
hlasování, poměrně hodně.

„O podporu z programu se letos 
ucházelo 82 projektů, což je o 15 
více než loni. Organizace s největ-
ším počtem hlasů si rozdělí celkem 
2,5 milionu korun. Jsem ráda, že 
šanci na peníze budu mít i projek-
ty spojené s Frýdkem-Místkem,“ 
řekla radní Eva Richtrová, která je 
členkou Rady reprezentantů, jež 
pouští vybrané projekty k veřejné-
mu hlasování. To se rozběhlo 11. 

Pomozte místním projektům
listopadu a občané mohou podpo-
řit vybraný projekt formou DMS, 
přidělením hlasu na internetu či 
vyplněním kupónu v tisku. Nejú-
činnější je hlasování formou DMS. 
Organizace tak získává dva body 
a zároveň příspěvek 27 Kč. Hla-
sování končí 31. prosince. O tom, 
kdo prostředky z programu získá, 
bude jasno v lednu 2012.

Mezi žadateli, kteří mají šanci 
na podporu, figuruje například 8. 
ZŠ a její Mount Eight za humny, 
ZŠ a MŠ Skalice s projektem Naše 
zahrada bude velká paráda, Škola 
Života – denní stacionář by ráda 
získala finance na vybavení nové 
výtvarné a košíkářské dílny, Jes-

le Frýdek-Místek na projekt Hra, 
smích a radost. „Uspět mohou i 
naše sociální projekty, prostřed-
nictvím nichž Centrum zdravotních 
a sociálních služeb Frýdek-Místek 
usiluje o zlepšení kvality péče o 
imobilní klienty a Centrum pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek o 
naplnění hesla Více pomůcek, více 
poskytnuté pomoci,“ sdělil náměs-
tek primátora Libor Koval. 

O finance bude bojovat také 
Dětský folklorní soubor Ostra-
vička coby „Jubilující Ostravička 
host i hostitel festivalu“, Plavecký 
oddíl Frýdek-Místek či Český svaz 
včelařů působící v Domě včelařů 
Fojtství v Chlebovicích.  (pp)

už i současného století dnes znějí 
slavnostní projevy a jsou slaveny 
zádušní bohoslužby. Podepsáním 
příměří u francouzského Com-
piègne 11. listopadu 1918 skonči-
la první světová válka, která změ-
nila mapu světa a dosáhla dosud 
nepoznaných rozměrů, protože 
do strategie ničení byly nasazeny 
nové zbraně – tanky, letadla a 
chemické bojové látky.  Nedostat-
kem potravin a bombardováním 
měst se válka dotkla civilního oby-

vatelstva. V roce 1933 byly polo-
ženy základy příští dvanáctileté 
nacistické diktatury.  Byla zrušena 
většina základních práv. Vznikly 
první koncentrační tábory zbavují-
cí vězně občanské identity s cílem 
vedoucím k fyzické likvidaci – k 
vyhlazení prací. Evropská válka v 
letech 1939-1941 přerostla v dru-
hý světový konflikt, který si za 70 
měsíců vyžádal kolem 55 milionů 
obětí,“ přiblížila historii kronikářka 
města Anna Nováková.  (pp)

Sára se otevírá
Středisko Slezské diakonie 

Sára Frýdek-Místek – azylový 
dům pro matky s dětmi a ženy 
se chystá na první prosincový 
den otevřít veřejnosti. Den ote-
vřených dveří v městem zre-
konstruované budově na Bru-
zovské ulici proběhne v čase 
od 8 do 18 hodin.

Úklid listí
Od konce října zaměstnanci 

TS a.s. provozu Zeleň shrabu-
jí listí. Parky Komenského, u 
Komerční banky, plochy kolem 
vlakového nádraží a také park 
Svobody již byly uklizeny, stej-
ně jako parterové plochy podél 
komunikací včetně přilehlých 
trávníků kolem domů na ulicích 
17. listopadu, J. Opletala, Ost-
ravská. Listí bylo pohrabáno i v 
okolí náměstí Svobody a v blíz-
kosti kostela Sv. Jana a Pavla. 
Podle vývoje počasí přijdou 
na řadu postupně i travnaté 
plochy na sídlištích a některé 
lokality jako například park Ko-
menského, ulice 17. listopadu, 
Opletalova, nebo Ostravská 
budou ošetřeny opakovaně. 
Zaměstnancům technických 
služeb vypomáhají i pracovníci 
v rámci veřejné služby. Získaný 
biologický odpad je odvážen do 
kompostárny v Bruzovicích.

Čertovská škola
Čertovská škola aneb „co 

všechno musí umět malý čert“, 
to je název akce, kterou vyvr-
cholí 1. prosince Den otevře-
ných dveří na 11. ZŠ, Jiřího 
z Poděbrad. Do školy můžete 
přijít od osmi hodin ráno, pro-
hlédnout si ji, nahlédnout do 
výuky, čertovská akce, určená 
pro předškoláky a žáky prvních 
dvou ročníků, je chystána na 
17 hodin a čekají vás na ní hry, 
soutěže a tanečky.

Červený kříž jinde
Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Frýdek-Mís-
tek znovu změnil svou adresu, 
nyní jej můžete najít na ulici 1. 
máje 2318.

Adventní koncerty
Česká televize bude letos již 

dvacátým prvním rokem vysílat 
přímým přenosem čtyři Advent-
ní koncerty. Druhý Adventní 
koncert na ČT1, vysílaný 4. 12. 
z baziliky sv. Jiří na Pražském 
hradě, je věnován občanské-
mu sdružení Podané ruce, 
o.s. – Projekt OsA se sídlem 
ve Frýdku-Místku. Nezisková 
organizace vznikla za účelem 
realizace projektu poskyto-
vání sociálních služeb osobní 
asistence osobám, které kvůli 
snížené soběstačnosti z důvo-
du svého zdravotního omezení 
nebo věku potřebují pomoc dru-
hé osoby při zvládání běžných 
úkonů péče o sebe.  (pp)
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 městská policie
Nechtěl zaplatit

29. 10. přijala městská policie 
oznámení řidiče taxislužby, že 
mu pasažér nechce zaplatit jízdu. 
Strážníci přijeli na ulici Příborská, 
kde se nacházelo vozidlo taxi a v 
něm nespokojený zákazník, kte-
rý nesouhlasil s cenou jízdného. 
Podnapilý zákazník byl poučený 
o možných variantách řešení a 
nakonec se rozhodl, že uvede-
nou částku taxikáři zaplatí.

Kradl vodku
29. 10. v dopoledních hodi-

nách došlo ke krádeži potravin v 
Intersparu. Hlídka na místě zjisti-
la, že byl odcizen sýr, pět rohlíků a 
dvě láhve vodky v celkové hodno-
tě 368 Kč. Ke krádeži se přestup-
ce doznal, jen nesouhlasil s pře-
stupkem, a tak byla celá událost 
oznámena ke správnímu řízení na 
magistrát města Frýdek-Místek.

Tanec v noci
29. 10. bylo na linku 156 

oznámeno rušení nočního kli-
du na ulici Pekařská. „Strážníci 
přijeli na místo a zjistili, že maji-
telka bytu, která byla mírně pod-
napilá, učila svého muže tančit 
a neuvědomila si, kolik je hodin 
a že hlasitou hudbou ruší své 
sousedy. Ihned po upozornění 
ztišila hudbu a přislíbila, že již 
bude klid,“ vylíčila policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Oheň na hřbitově
31. 10. se linka 156 rozezněla 

s oznámením, že na Židovském 
hřbitově na sídlišti Slezská nějaké 
děti rozdělávají oheň. Při příjezdu 
hlídky se děti rozutekly a na místě 
zůstal pouze jeden mladistvý, kte-
rý uvedl, že pálí suché dřevo a byl 
pouze na místě přítomen, oheň 
on sám nerozdělal. Byl poučen o 
tom, že oheň může být rozdělán 
jen na místě tomu určeném. Hoří-
cí oheň uhasil a odešel domů.

Podivné parfémy
2. 11. oznámil občan městské 

policii, že na ulici Příborská vedle 
Tesca se pohybuje a obtěžuje 
nějaký muž nakupující. Hlídka 
zjistila, že se jedná o muže slo-
venské národnosti, který na 
parkovišti nabízel a prodával 
parfémy a dalekohled. Jelikož ve 
městě je tento způsob prodeje 
zakázaný a muž se tohoto pře-
stupku dopouštěl už několikrát, 
bylo mu všechno zboží odebrá-
no. „Strážníci mu vystavili potvr-
zení o vydání věci a celý případ 
postoupili ke správnímu řízení,“ 
uvedla Lenka Biolková.

Děti našly léky
7. 11. ve dvě hodiny odpo-

ledne oznámily na městskou 
policii děti nález léků v křoví 
u jedné ze základních škol. 
Strážníci po příjezdu zjistili, že 
děti se na ně obrátily opráv-
něně, nález od nich převzali a 
později odevzdali do lékárny, 
kam prošlé léky patří.  (pp)

Svaz důchodců Frýdek-
-Místek spolu se Statutárním 
městem Frýdek-Místek uspo-
řádal 5. ročník Poháru sená-
torky Evy Richtrové v bow-
lingu. 3. listopadu se v herně 
na Riviéře setkalo 65 seniorů, 
včetně zástupců ze sloven-
ského Martina.

Za město Frýdek-Místek dů-
chodce v jejich výkonech po-
vzbuzovala nejen senátorka a 
radní Eva Richtrová, ale také 
náměstek primátora Libor Koval. 
„Vždycky s nadsázkou říkám, že 
nejen u dětí platí, že kdo si hraje, 
nezlobí. Myslím si, že je skvělé, 
že se naši senioři umí takto po-
bavit i koordinačně poměrně 
náročným sportem. Tato gene-
race se umí radovat z každého 
úspěchu, takže je celkem jed-
no, jestli spadne jedna kuželka 
nebo všechny. Všichni se dobře 
baví za každé situace, přitom si 
stihnou i povykládat,“ neskrýva-
la nadšení nad zdařilou akcí pro 
seniory Eva Richtrová.

Senioři se bavili na bowlinguSenioři se bavili na bowlingu

SENIORSKÝ BOWLING: Klání přihlížela také senátorka Eva Richtrová s náměstkem primátora Libo-
rem Kovalem.     Foto: Petr Pavelka

Městská společnost Sport-
plex pořádá jako každoročně 
zábavnou akci pro děti Mi-
kuláš na ledě, který bude na 
základě zkušeností z před-
chozích let poprvé rozdělen 
do dvou programových částí.

„Dopoledne bude určeno 
menším dětem do 10 let, k ve-
čeru proběhne program pro 
náctileté s rádiem Kiss Mora-
va,“ přiblížil koncept náměstek 
primátora Michal Pobucký, jed-
natel Sportplexu.

Programovou náplní dopole-
dní části, která se bude konat od 
9.00 do 10.30 hodin, bude brus-
lení za doprovodu reprodukova-
né hudby, soutěže, klaunské vy-
stoupení a Mikulášská nadílka.

Podvečerní program nabíd-
ne diskotéku na ledě s Djs radia 
Kiss Morava od 18.00 do 19.30 

Za sběr na led s MikulášemZa sběr na led s Mikulášem

SBĚR COBY VSTUPNÉ: Stačí pár lahví a můžete na led. 
Foto: Petr Pavelka

hodin, soutěže a samozřejmě i 
tady přijde znovu Mikuláš. Ce-
lou akcí vás provede moderátor 
Olda Gbelec.

„Vstupné bude řešeno tradič-
ně netradičně, s cílem motivovat 
k lepšímu chování vůči našemu 
životnímu prostředí. Do haly se 
dostanete za kilo sběrového 
papíru nebo tři kusy nevratných 
skleněných lahví nebo dvoulit-
rových PET lahví. Organizátoři 
vás pustí dovnitř také v případě, 
že donesete několik vyřazených 
baterií,“ vyjmenoval „vstupenky“ 
Michal Pobucký, který věří, že 
andělé, čerti a Mikuláš budou 
mít v předvánočním čase jako 
obvykle úspěch. Akci podporují 
i další městské společnosti – 
DISTEP a.s., Frýdecká skládka, 
a.s., a TS a.s., kteří jsou sponzo-
ry programu.  (pp)

Tradiční Týden s kronikou 
znovu poskytl zájemcům, pře-
devším z řad školních kolek-
tivů, zajímavé nahlédnutí do 
historie našeho města a způ-
sobu, jakým se zaznamenává.

„V kronice jsou zachyceny dů-
ležité celospolečenské události a 
vlastní dění ve městě v různých 
oblastech života. Každý rok je 
uzavřen pohledem na počasí a 
kalendáriem, které přibližuje to, 
co se stalo v jednotlivých dnech. 
Kronika slouží studijním a bada-
telským účelům i jako zdroj po-
učení budoucím generacím,“ říká 
kronikářka Frýdku-Místku Anna 
Nováková, která například pro-

Týden s kronikou, týden s historiíTýden s kronikou, týden s historií

NAD KRONIKOU: Školáci nad dobovými záznamy. Foto: Petr Pavelka

zradila, že kroniku píše už osm-
náctým rokem klasickými pery 
dokumentárním inkoustem. „Kro-
nika je speciální literární žánr, stá-
le se píše i v době techniky ručně, 
takže je to poměrně časově ná-
ročné,“ řekla dětem z 5. základní 
školy, které si ji vyslechly ve velké 
zasedací síni frýdecko-místecké 
radnice. Dozvěděly se, že města 
Frýdek a Místek měla oddělenou 
historii a tvořila hranici mezi Tě-
šínskem a Moravou. Sloučení 
se uskutečnilo z moci nacistické 
v roce 1943, ale pojmenování 
vzniklého města byl problém – 
navrhoval se například Bezručov 
nebo Velké Beskydí. 

V rámci Týdne s kronikou 
se promítal také osmiminutový 
filmový dokument, který zachy-
cuje významnou kapitolu života 
někdejších Válcoven plechu 

spojenou s prací mnoha gene-
rací valcířů. Děti se zabavily i 
testem, kdy po zodpovězení 
desatera otázek měly šanci na 
drobné výhry.  (pp)

„Nálada byla výborná a všich-
ni hráči se snažili o nejlepší 
umístění,“ potvrdil za organizá-
tory František Nytra. Mezi muži 
zvítězil Václav Mazur se skvělým 
nástřelem 180 bodů, před Ladi-

slavem Petřkovským a Zdeňkem 
Šprcem, nad sto bodů se dosta-
lo hned 14 borců. Soutěž žen 
ovládla Ludmila Šprcová se 150 
body, za ní skončila Marcela Jan-
ková s Evou Mazurovou. Stovku 

si připsalo sedm žen. „Výsledky 
jsou to úctyhodné, senioři uká-
zali svou sílu a vitalitu. Určitě je 
dobře, že se nevyhýbají ani ná-
ročnějším aktivitám,“ vysekl seni-
orům poklonu Libor Koval.  (pp)



4 Listopad 2011Školství

V měsíci říjnu se na 4. ZŠ 
ve dvou sobotních celoden-
ních seminářích setkali peda-
gogové z celého Moravsko-
slezského kraje.

Pod vedením lektorky Tvořivé 
školy Mgr. Miluše Koňaříkové 
se seznamovali s činnostní-
mi metodami a formami učení 
v Českém jazyce pro 1. ročník. 
Toto učení dává žákům prostor 
ke konkrétním činnostem, sa-
mostatným úvahám a tvorbě 
vlastních otázek, rozvíjí u žáků 
tvořivost a vede k samostatné-
mu a logickému myšlení.

Činnostní učení je založeno 
na metodě objevování a jeho zá-
kladním principem je probouzení 
zájmu a nabývání nových po-
znatků názorně, vlastní činností a 
prožíváním za pomoci vhodných 
učebních materiálů a pomůcek.

Pedagogové tvořivě na Čtyřce

Paní učitelka Koňaříková se 
činnostnímu učení věnuje již 
řadu let a své nápady předává i 
ostatním pedagogům. Dokáže je 
inspirovat v jejich práci. Všechny 
účastníky nadchlo množství po-
můcek a námětů na netradiční 

způsoby práce, které jsou vel-
kým přínosem nejen pro žáky, 
ale i pro samotné pedagogy.

Tato školení se setkávají 
s velkým ohlasem a zájem o ně 
je značný, proto připravujeme 
další lekce na jaře příštího roku. 

Ve dnech 5.-7. října se vybra-
ní žáci 7.-9. tříd ze Sedmičky zú-
častnili třídenního workshopu, 
který se konal v hotelu Pokrok 
na Bílé. Program byl rozdělen 
do dvou částí – na část elektro 
a stavební.

V elektročásti se žáci sezna-
movali se základy elektrotech-
niky a pod dozorem a vedením 
dvou lektorů vyrobili jednoduchý 
elektronický obvod. K dispozici 
měli veškerý potřebný materiál a 
pomůcky – boxy s nářadím, elek-
trostavebnice, pájecí stanice.

Ve stavební části poznávali 
druhy materiálů a zkoušeli je-
jich vlastnosti – hustotu, tvrdost. 
Následně pak odhadovali jejich 

Úspěšný třídenní workshop
názvy a možnosti využití. I tady 
měli připraveny stavebnice, kte-
ré pomáhaly rozvíjet zručnost a 
představivost žáků.

Ve volném outdoorovém 
programu si zahráli netradiční 
kolektivní hry jako freesbee, 
přehazování míče pomocí deky, 
oponu, bombergame, vyzkouše-
li si závodění s RC modely aut, 
GPS navigaci a orientaci podle 
ní, řešili různé hlavolamy.

Ve večerním programu se 
představily dvě střední školy, je-
jichž lektoři se podíleli na přípra-
vě celé akce. Fotodokumentaci 
si můžete prohlédnout ve foto-
galerii na adrese www.7zsfm.cz. 

Mgr. Ivo Řeha

Naše ZŠ a MŠ, J. Čapka 
2555, Frýdek Místek, je zná-
má svým pavilónovým blu-
dištěm a dlouhou spojovací 
chodbou, kterou po mnoho 
let zdobil dlouhý kobercový 
drak. Ten v minulých letech 
nepřežil rekonstrukci školy, 
spojovací chodbu opustil. 
Dlouho jsme vymýšleli, jak 
si zpestříme nejvíce průchozí 
část školy. 

Nápad přišel: Každý žák 
školy se na této výzdobě bude 
podílet. Každý žák školy věnuje 
výzdobě pár minut svého času. 
Každý žák školy vyzdobí část 
stěny svými otisky rukou!

Organizace této akce byla 
složitá, ale povedená, bezpro-

Všichni se podílíme na výzdobě školy
blémová a velmi úspěšná. Ve 
čtvrtek 29. září se postupně 
na spojovací chodbě vystřídali 
všichni přítomní žáci. Pomocníci 
z řad deváťáků každému natřeli 

dlaně barvami a krásná vlna otis-
ků těch nejmenších dlaní až po ty 
největší byla na světě. Střídaly se 
jen zelená, oranžová, žlutá. Jak 
jinak, než barvy naší školy.

V rámci celostátního projektu 
„EU Peníze do škol“ zpracovala 
Základní škola národního umělce 
P. Bezruče ve Frýdku-Místku pro-
jekt s názvem „Jednička ve vzdě-
lávání“. Škola získá 3 184 497 Kč. 

Tyto finanční prostředky budou 
použity na zkvalitnění výchovně 
vzdělávacího procesu školy: 
• na nákup nových učebních po-
můcek
• na individualizaci výuky cizích 
jazyků 
• na vzdělávání pedagogických 
pracovníků
• na tvorbu digitálních učebních 
materiálů

V rámci individualizace výuky 
se nám podařilo získat kvalitního 
učitele anglického jazyka – ro-
dilého mluvčího, který s dětmi 
pracuje 4 hodiny týdně. V 6. a 7. 
ročníku vyučuje volitelný předmět 
Konverzace v jazyce anglickém. 
Žáci pracují v malých skupinách 
a výukou jsou velmi nadšeni.

V rámci inovace vzdělávacího 
procesu učitelé naší školy vytvoří 
1 224 digitálních učebních ma-
teriálů ze vzdělávacích oblastí 
matematika, přírodní vědy, český 

Jednička ve vzdělávání
jazyk a jazyk anglický. Všechny 
tyto materiály budou nápomoc-
ny při vzdělávání žáků ve všech 
částech vzdělávacího procesu – 
vyvozování učiva, procvičování 
a upevňování učiva a při ověřo-
vání znalostí a dovedností žáků. 
Část finančních prostředků bude 
použita na finanční ohodnocení 
učitelů, kteří se na tvorbě těchto 
materiálů budou podílet.

Jedním z hlavních cílů projektu 
je zlepšit čtenářskou gramotnost 
dětí. Toho chceme dosáhnout 
zpracováním 144 učebních materi-
álů zaměřených na práci s textem, 
porozumění čtenému textu, hrátky 
s jazykem, získávání, vyhodnoco-
vání a zpracování informací. Díky 
této práci budeme moci rozšířit 
školní knihovnu, která bude dě-
tem k dispozici nejen v hodinách 
českého jazyka, ale také v dalších 
předmětech a volném čase.

Doufáme, že se nám během 
dvou let, kdy projekt bude probí-
hat, podaří naplnit všechny vyty-
čené cíle, zmodernizovat vybavení 
školy a zkvalitnit výuku ke všeo-
becné spokojenosti žáků, učitelů i 
rodičů.  Mgr. Vítková Yweta

Pod názvem Zkvalitnění 
výuky napříč ŠVP již druhým 
rokem probíhá plnění pro-
jektu z dotačního titulu mini-
sterstva školství EU peníze 
do škol na frýdecko-místecké 
Jedenáctce.

V osmi klíčových aktivitách 
pedagogové rozvíjejí přírodověd-
nou, čtenářskou a matematickou 
gramotnost žáků. Součástí pro-
jektu je i další vzdělávání peda-
gogických pracovníků.

„V loňském školním roce 
se nám podařilo realizovat v 
celkem jedenácti třídách prv-
ního a druhého stupně indivi-
dualizovanou výuku, která se 
zaměřila především na práci s 
talentovanými žáky, a to jak v 
oblasti matematiky a čtenářské 
gramotnosti, tak i v oblasti pří-
rodovědných znalostí,“ upřesnil 
první ze záměrů projektu ZVŠ 
ředitel školy Jiří Adámek a dále 

Projekt Šablony úspěšně běží
doplnil: „Naši učitelé se zároveň 
snažili zpestřit výuku matema-
tiky a českého jazyka tvorbou 
speciálních materiálů pro výuku 
– pracovních listů. Jejich vyu-
žitím došlo k výraznému zefek-
tivnění procesu vyučování i sa-
motného osvojování poznatků.“ 
Diferencovaný přístup k žákům 
a respektování znalostní úrovně 
jednotlivců umožnilo pedago-
gům na Základní škole Jiřího z 
Poděbrad lépe procvičit a pro-
hloubit učivo školního vzděláva-
cího programu. 

V rámci projektu ZVŠ byly 
vybaveny dvě učebny interaktiv-
ními tabulemi a příslušnými pro-
gramy pro modernizovanou výu-
ku matematiky, českého jazyka i 
přírodních věd. „Snažíme se, aby 
naši žáci prostřednictvím pro-
jektů financovaných Evropskou 
unií byli postupně seznamováni 
s nejmodernějšími výukovými 

technologiemi a interaktivními 
metodami práce. Je to jeden ze 
způsobů, jak podporovat konku-
renceschopnost našich žáků ne-
jen v jejich budoucím studiu, ale 
i v programu celoživotního vzdě-
lávání,“ řekl Jiří Adámek a uza-
vřel: „Myslím si, že projekt ZVŠ 
je přínosem nejen pro žáky, ale 
i pro naše pedagogy. Osvojují si 
moderní metody práce ve výuce 
a sami tvoří vhodné materiály pro 
své vyučovací hodiny. Například 
v matematice byl vytvořen sou-
bor sedmdesáti dvou pracovních 
listů, v českém jazyce jich bylo 
vytvořeno třicet šest. V letošním 
školním roce budeme v tomto 
trendu pokračovat.“ 

Ve školním roce 2011/2012 
čeká navíc na pedagogy z Je-
denáctky velký výběr z dvanácti 
školení v rámci programu další-
ho vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  Renata Spustová
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Ve znamení brambor, bram-
borových výrobků a jídel 
z brambor se neslo zábavné 
odpoledne 20. října určené 
předškolákům ze sídliště Slez-
ská a dětem školní družiny Zá-
kladní školy Jiřího z Poděbrad.

Na nádvoří školy připravil 
tým vychovatelek školní družiny 
společně s učiteli množství her, 
zábavy a výtvarných nápadů, 
které zaujaly zejména děti. „Ne-
nasbíral jsem sice moc razítek, 
ale dobroty z brambor mi moc 
chutnaly,“ uvedl Matěj Tomá-
nek. Jeho spolužačka Saša Ko-
loničná pokračovala: „Nejlepší 
ze všeho byly soutěže.“ A těch 
bylo připraveno opravdu dost: 
sbírání mandelinek, hod brambo-
rou na cíl, sázení brambor, ská-
kání v bramborovém pytli, běh 
s bramborou přes lavičku či vý-
roba bramborových razítek. „Vel-
kou zásluhu na zdárném prů-
běhu celé akce mají především 
všechny vychovatelky školní 

Bramboriáda na Jedenáctce
družiny,“ řekla vedoucí vychova-
telka Alena Bařinová a připojila: 
„Velkou mírou pomohly i učitel-
ky Martina Brunclíková, Martina 
Jakůbková, Zuzana Šnajdrová, 
Martina Řeřichová, Radka Stří-
žová, Zuzana Lanzendörferová 
a Petr Brablec. Poděkování patří 
i SRPŠ, které připravilo bohaté 
občerstvení, a paní Dulavové, 

která se svým synem pekla 
pro účastníky výborné placky.“ 
Celá bramboriáda by se však 
nekonala bez přispění hlavního 
sponzora. „Naše škola oslovila 
pana Slavomíra Baču z Palkovic, 
známého pěstitele brambor, kte-
rý pro naši Bramboriádu daroval 
celý pytel brambor,“ doplnila Ale-
na Bařinová.  Renata Spustová

Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, p. o. se na 
pracovišti Anenská již několik 
let věnuje intenzivně výuce 
angličtiny. Výuka anglického 
jazyka předškolních dětí zde 
probíhá jak formou doplňko-
vých programů, tak i v rámci 
třídního programu, díky němuž 
se děti s cizím jazykem setká-
vají v každodenních situacích.

Seznamování s angličtinou 
probíhá převážně pomocí jed-
noduchých rytmických písní a 
básní, jež jsou doprovázeny pa-
třičnou dramatizací a společně 
tak dopomáhají k realizaci výuky 

Halloween s angličtinou
angličtiny hrou.

Do aktivit jsou taktéž zapojováni 
rodiče, bez jejichž pomoci se před-
školní děti neobejdou. A aby věděli, 
jak na to, jsou pro ně připravovány 
tzv. „ukázkové hodiny“. Ta s ná-
zvem „Halloween“ se konala jedno 
čerstvě listopadové odpoledne. 
Děti s rodiči přišli ve strašidelných 
maskách, jak je na Halloween zvy-
kem, donesli strašidelné pochout-
ky a hlavně – všichni byli správně 
strašidelně naladěni. Zábavnou 
formou se seznámili s tímto, u nás 
již dost známým, svátkem anglicky 
mluvících zemí, jeho původem a 
jeho tradicemi. 

Exkurze v rámci projektu Volba
povolání na Jedenáctce pokračují

Další ze série exkurzí do 
výrobních podniků připravova-
ných týmem projektu Spojení 
potřeb trhu práce s volbou po-
volání žáků naší školy, který je 
financován z prostředků Evrop-
ské unie, se uskutečnila v prv-
ním čtvrtletí letošního školního 
roku. Firma Huisman konstruk-
ce nabídla žákům z Jedenáctky 
přehled zajímavých pracovních 
oborů, ale i neobvyklý a pouta-
vý výrobní program.

Zaměření firmy na výrobu 
vrtných souprav pro podmoř-
ské ropné vrty, katamaranů pro 
přepravu vrtných komponentů a 
otočných ramen či jeřábů vrtných 

plošin žáky z Jedenáctky zaujal. 
„Exkurze byla připravena pro 
žáky osmých ročníků, kteří teprve 
rozhodují o svém budoucím pro-
fesním životě,“ uvedla výkonná 
manažerka projektu Lucie Butko-
vová, která pro žáky exkurzi 11. 
října připravila, a dodala: „Obory 
lodního stavitelství, tvorby me-
chanických konstrukcí, materiá-
lového inženýrství, tvorby hyd-
raulických pohonných systémů, 
elektrosystémů a tvorby softwarů 
jsou inspirací pro naše žáky pro 

jejich budoucí volbu povolání.“
V nabídce exkurzí Základní ško-

ly Jiřího z Poděbrad z Frýdku-Míst-
ku je pro měsíc listopad i exkurze 
do potravinářské firmy Marlenka, 
která vyrábí světoznámé medové 
dorty. „Různorodost a regionální 
zaměření nabídky pracovních míst 
jsou hlavními hledisky při výběru fi-
rem, které naši žáci navštíví. Proto 
jsme na 29. listopad připravili i ex-
kurzi právě do Marlenky,“ dodala 
na závěr Lucie Butkovová.

 Renata Spustová

Ve čtvrtek 20. října pro-
běhla na 7. základní škole na 
Rivieře velmi zajímavá akce. 
Výukový program pro žáky 
naší školy s ukázkou dravců 
a sov od společnosti Seiferos 
se uskutečnil na travnaté plo-
še školního hřiště.

První částí programu bylo 
představení jednotlivých sov, 
rarohů, jestřábů, orlů a spousty 
dalších zajímavých dravců s ko-
mentovaným vtipným výkladem.

Druhou částí programu byla 
ukázka, jak jednotliví dravci rea-

Dravci na 7. základní škole
gují na pohybující se kořist. Sem 
tam se nějaký letěl podívat i nad 
město, ale všichni se vrátili ke 
svým chovatelům. Děti si sovy 
a dravce mohly nejen prohléd-
nout, ale některé i pohladit. 

Jako odměnu za správné 
odpovědi ze života dravců si vy-
braní žáci mohli vyzkoušet, jaké 
to je, vypustit či nechat přistát 
dravce na ruku.

Akce byla velice zdařilá a žáci 
si odnášejí domů nejen nové vě-
domosti, ale i nezapomenutelné 
zážitky.  Mgr. J. Semenský

Statutární město Frýdek-Mís-
tek připravuje a realizuje sou-
hrnné projekty z Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost pro podporu 
a zvyšování úrovně vzdělávání 
na základních školách ve Frýd-
ku-Místku. Naše škola se v le-
tošním školním roce zapojila do 
jednoho z nich.

V nádherném prostředí Bes-
kyd za krásného počasí proběhl 
ve dnech 17.-19. října adaptační 
kurz 6.A a 6.B naší školy. Tento 
třídenní pobyt v rekreačním stře-
disku Javor v Řece byl zaměřen 
na formování nových třídních 
kolektivů II. stupně, prevenci 
nežádoucího chování ve třídách, 
seznámení žáků s novým třídním 
učitelem v neformálním prostředí. 
Pestrý program si pro žáky při-
pravili jejich učitelé ve spolupráci 
s lektory Centra nové naděje.

Šesťáci ze Sedmičky opět na adapťáku
Několik názorů:
„Bylo to bezva!“ • „Odjíždět 

se mi nechce, ještě bych tu zů-
stala.“ • „Škoda, že už jedeme 
domů.“ • „Tenhle adapťák je 
bomba, můžeme zase jet?“

Ve fotogalerii na webových 
stránkách školy si můžete prohléd-
nout, jak to všechno probíhalo.

Projekt Rozvojem osobnosti 

k výuce v pozitivním prostředí – 
FM-POPROS (2011-2012) je ur-
čen pro žáky šestých ročníků a 
jeho cílem je zlepšení sociálního 
klimatu ve třídách a školách. Za 
tímto účelem budou realizovány 
další adaptační kurzy, prožitkové 
programy pro žáky a odborná 
metodická pomoc pedagogům. 

Mgr. Květuše Fujerová
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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 

Mikuláš na ledě
4. 12. 2011

Víceúčelová sportovní hala
Basketbalový klub Frýdek-Místek

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939
Dorostenecká liga

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)

Oblastní přebor severní Morava
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

Výhodu domácího prostředí budou mít celky Frýdku-Místku, 
Hranic, druholigového Nového Veselí a Plzně. K nim byly dolo-
sovány extraligové celky Karviné, Lovosic, Dukly a Jičína.
Vítěz z každého níže rozepsaného utkání postoupí do finálového 
turnaje, který bude sehrán v Lovosicích v termínu 27. a 28. prosince.

SKP Frýdek-Místek - HBC RONAL Jičín 
středa 16. 11. v 19.30 hodin, hala 6. ZŠ

Čtvrtfinále Českého poháru házené

Velice vydařený 26. ročník 
má za sebou Hornická desít-
ka, kterou připravil atletický 
oddíl TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek. Nádher-
né, slunečné počasí přilákalo 
rekordní počet účastníků, ko-
nečné číslo ze všech závodů 
se zastavilo na čísle 2050! 

U Národního domu v Místku 
zahájily celou akci v pravé pole-

Rekordní Hornická desítka
dne závody mládeže. Osobnost 
města horolezec Libor Uher po-
slal postupně na start celkem 653 
dětí ve 12 věkových kategoriích. 
O půl třetí poslala senátorka Eva 
Richtrová na kilometrový Běh pro 
zdraví 589 běžců. Hlavní závod 
na 10 km odstartoval primátor 
města Petr Cvik a celkem se 
společně s Kondičním během 
dalo do pohybu 808 závodníků. 
Vítězem hlavního závodu se stal 

podruhé český reprezentant Mi-
lan Kocourek ve výborném čase 
29:49 minuty, druhý doběhl keň-
ský běžec Kiprotich Sawe (31:00) 
a třetí Polák Adrian Polec (32:28). 
Mezi ženami zvítězila Zita Kacser 
z Maďarska za 36:30 minuty. Co 
však pořadatele nejvíce těší, je 
obrovská účast frýdecko-mís-
teckých občanů, pro které se 
běžecká Hornická desítka stává 
nedílnou součástí koloritu města.

BĚH PRO ZDRAVÍ: Senátorka Eva Richtrová výstřelem pustila na trať neuvěřitelných 589 borců. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí fotbalis-
té neprodloužili vítěznou sérii 
na pět zápasů v řadě, když ne-
stačili na předposlední Líšeň, 
se kterou prohráli 0:1.

V prvním poločase byli o 
něco lepší domácí fotbalisté. 
Naše hráče přehrávali přede-
vším díky větší bojovnosti a 
nasazení. Odměnou jim byla 
úvodní branka duelu. I na za-
čátku druhé půle byli aktivnější 
domácí. Naši fotbalisté zatlačili 
domácí na jejich půlku až v zá-

Vítězná série se zadrhlaVítězná série se zadrhla
SK LÍŠEŇ – MFK F-M 1:0 (1:0)SK LÍŠEŇ – MFK F-M 1:0 (1:0)

věrečných dvaceti minutách. 
Bohužel však nenašli správný 
recept na domácí obranu. „Ne-
začali jsme zrovna špatně, ale 
neproměnili jsme své šance, 
které jsme si vytvořili. Pak jsme 
inkasovali z rychlého brejku. 
Poté se hrál bojovný fotbal mezi 
oběma šestnáctkami. Ve druhé 
půli se dostali kluci do tlaku, 
bohužel jsme z něj gól nedali. 
Chybělo nám více přesnosti v 
zakončení,“ řekl po utkání hos-
tující trenér Milan Duhan.

V rámci 18. kola třetí nej-
vyšší domácí soutěže zajíž-
děli hokejisté Frýdku-Místku 
na led opavského Slezanu. 
Diváci se mohli těšit na sou-
boj čtvrté Opavy a osmého 
Frýdku-Místku. 

Domácí zkraje druhé tercie 
vedli už 3:0. Tomáš Štubňa 
však zasunul odražený puk 
domácím brankářem za jeho 

V Opavě bodovat nedokázali
HC Slezan Opava – HC F-M 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

záda a utkání zdramatizoval. 
Odpovídal tomu i pěstní vý-
měna názorů mezi domácím 
Josefem Tichým a frýdeckým 
Ondřejem Sluštíkem. 

Ve 44. minutě se ujala střela 
Jana Sluštíka, který snížil na roz-
díl jediné branky a dal tak zápa-
su ještě větší náboj. Vyrovnat se 
však nepodařilo ani při hře bez 
brankáře.

Petr Jambor získal 22. října 
na Mistrovství světa 2011 v 
kanoistickém maratonu v Sin-
gapuru stříbrnou medaili. Na 
trati dlouhé 30,1 km v nejpres-
tižnější kategorii jednotlivců 
K1 nestačil pouze na vítězné-
ho Hanka McGregora (JAR), 
za kterým zaostal o jednu vte-
řinu. Druhý den se v kategorii 
K2 spolu s Tomášem Ježkem 
umístili v těžké konkurenci na 
krásném 4. místě.

Odchovanec místní kanoistiky
získal medaili na mistrovství světa

Petr Jambor se věnuje rych-
lostnímu kajaku již 25 let. Začínal 
pod jménem Petr Mojžíšek v kano-
istickém oddílu TJ Slezan Frýdek-
-Místek na Olešné pod vedením 
trenérů Emanuela Petkova, Stani-
slava Friedla a Ivana Adámka a od 
nejmladších kategorií až po junior-
ské dobýval pro oddíl přední místa 
na republikových mistrovstvích. Při 
studiích pokračoval s kanoistikou v 
Praze a dodnes jezdí za Univerzit-
ní Sportovní Klub Praha. Od roku 

2007 reprezentuje ČR na mezi-
národních závodech v kategorii 
maraton. V této disciplíně dosud 
dosáhl již několika pozoruhod-
ných úspěchů, mj. 3. místo na MS 
2009 v portugalské Crestumě na 
dvojkajaku a 3. místo na ME 2011 
ve francouzském Saint Jean de 
Losne rovněž na dvojkajaku. Le-
tošní stříbrnou medailí z kategorie 
jednotlivců tak zúročil dlouholetou 
přípravu a předchozí závodnické 
zkušenosti.

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ



7 Listopad 2011Sport

z atletiky

šachové zprávy

fotbal mládeže
DOROST

mladší dorost A - Sigma 
Olomouc 0:5 (0:1) 

Za první poločas zaslouží kluci 
pochvalu. Ve druhé půli jsme 

soupeři svými chybami pomohli 
k jednoduché výhře. 

mladší dorost B - Sigma 
Olomouc B 0:5 (0:3) 

Výsledek hovoří za vše. Hosté 
své šance dokázali proměnit.
Sigma Olomouc B - starší 

dorost 0:1 (0:0) 
K. Střalka (T. Boráň)

ŽÁCI
1. HFK Olomouc - starší žáci 

A 0:0 
1. HFK Olomouc B - starší 

žáci B 4:2 (2:1) 
D. Hruška, A. Vojkovský

mladší žáci A - 1. HFK Olo-
mouc 25:3 (6:2) 

Janša 4, Pánek 3, Smítal 3, 
Lasák 3, Smutňák 2, Kluz 2, 

Tureček 2, Klepáč 2, Mrkvička 
2, Vokoun, Jiříček

mladší žáci B - 1. HFK Olo-
mouc B 14:0

Kubala 4, Kubaň 3, T. Ostrák 2, 
M. Fukala 2, Dryák, D. Bystroň, 

Srubek
PŘÍPRAVKA

ročník 2005 - turnaj Zimní 
ligy (předpřípravka)

FM (bílé družstvo): - Hukvaldy 
3:1 (M. Liberta 2, J. Šrajer), - 

Brušperk (dívky) 1:2 (A. Siuda), - 
Kozlovice A 0:3, - Hlubina 2:4 
(J. Šrajer 2), - Kozlovice B 3:3 

(J. Šrajer 3), - Ostrava-Jih 0:6, - 
Brušperk 1:1 (J. Šrajer), - FM M 

1:4 (J. Šrajer).
FM (modré družstvo): - Ost-

rava-Jih 4:3 (D. Šimíček 2, T. 
Končený, A. Kuboš), - Kozlovice 
B 3:1 (D. Šimíček 2, A. Kuboš), 
- Hlubina 4:0 (T. Konečný 2, D. 
Šimíček, L. Hadzia), - Brušperk 
4:5 (D. Šimíček 4), - Kozlovice 
A 2:3 (A. Kuboš 2), - Brušperk 
(dívky) 6:1 (D. Šimíček 5, L. 
Hadzia), - Hukvaldy 7:1 (D. 
Šimíček 2, L. Hadzia 2, A. 

Kuboš 2, T. Konečný), - FM B 
4:1 (D. Šimíček 2, L. Hadzia, D. 

Uličník). 

Domácí se nemohli v prvních 
pěti minutách prosadit přes 
obranu Lovosic a naopak hos-
té pětkrát vystřelili na branku 
domácího brankáře Šoltése a 
všech pět střel znamenalo gól. 

V 15. minutě se domácím poda-
řilo stáhnout stav utkání na tři bran-
ky (6:9) ale pak následovala další 
pětiminutovka, ve které domácí 
nedali ani jeden gól, zatímco hosté 
čtyři a vypracovali si sedmibran-
kové vedení (20 min. 6:13). Pak 
převzali iniciativu frýdecko-místečtí 

Porážka znamená pád 
do nižších pater tabulky
SKP F-M – Lovosice 28:33 (14:17)

hráči a do poločasu se dotáhli na 
rozdíl tří branek (14:17). 

Do druhého poločasu lépe 
vstoupili domácí a během pěti mi-
nut se dotáhli na rozdíl jediné bran-
ky (18:19). V jednadvacáté minutě 
byl stav nerozhodný 26:26 a zdálo 
se, že Frýdecko-Místečtí půjdou 
do vedení, opak byl pravdou. Ne-
proměněná sedmička domácích 
nastartovala lovosické zkušené 
hráče a zásluhou přesných střel 
Šumy a reprezentanta Motla od-
skočili na rozdíl čtyř branek.

Volejbalová juniorská liga 
nemá v letošní sezóně jed-
noznačného lídra. O čelo ta-
bulky se „pere“ hned několik 
týmů a při posledním domá-
cím zápase na sebe narazili 
právě dva z nich – domácí 
ŠSK Beskydy a Volejbalový 
klub Pegas Znojmo. 

Junioři ŠSK Beskydy byli pod 
vedením trenéra Ivana Pelikána při-
praveni na těžké zápasy proti zku-
šenému týmu. Soupeř však přijel 
v neúplné sestavě, čehož domácí 
tým bez zaváhání využil, vyhrál obě 
utkání poměrem 3:1 a 3:0 a získal 
na domácí půdě důležité čtyři body.

Junioři ŠSK Beskydy bojují o čelo

Výsledkový servis 
soutěží družstev

Extraliga
BŠŠ FM – Bohemians Praha 

5,0-3,0
BŠŠ FM – Lysá nad Labem 

5,0 – 3,0
2. liga

BŠŠ FM „B“ – TŽ Třinec 4,5-3,5
BŠŠ FM „B“ – VOKD Poruba 

3,5-4,5
Extraliga dorostu

Extraligovému týmu doros-
tenců po 5 odehraných kolech 
patří 2. místo za 3 výhry (5,5-0,5 
Polička, 4,0-2,0 Duras Brno, 3,5-
2,5 Havířov), 1 remízu (3,0-3,0 
Náměšť n. O.) a 1 prohru (2,0-
4,0 Lokomotiva Brno). 

Medaile z Čadce
Na mezinárodním šacho-

vém turnaji mládeže v Čadci 
(SVK) Frýdek-Místek dokázal 
vybojovat zásluhou členů BŠŠ 
všechna tři medailová umístění 
zásluhou Jana Chlebka (1. mís-
to), Zuzany Gřesové (2. místo) a 
Roberta Demka (3. místo).

FIDE ELO listina
Mezinárodní šachová fede-

race FIDE vydala k 1. 11. 2011 
aktualizovanou „FIDE ELO 
LISTINU“. Z členů Beskydské 
šachové školy si nejvíce polep-
šili: Michael Kubík +68, Patrik 
Štěpán +65, Jan Chlebek +24. 
Celkově členové BŠŠ upsali 73 
ELO bodů a připsali 212 ELO 
bodů, takže za sledované obdo-
bí jsme v zisku +139 ELO bodů!

Mistrovství Moravy
Výprava 25 členů Beskyd-

ské šachové školy se zúčastnila 
„Mistrovství Moravy mládeže 
2011“, které se konalo ve dnech 

26.-30. 10. v Koutech n. D. Naši 
reprezentanti bojovali nejen o 
medailové umístění, ale přede-
vším o postupová místa na MČR 
mládeže 2012. Zisk 5 medailí – 
1x zlato (Zuzana Gřesová), 2x 
stříbro (Martina Kaňoková, Ond-
řej Havelka), 2x bronz (Kristýna 
Laurincová, Jiří Kozel) a 9 postu-
pových míst na MČR dokonale 
potvrdil suverenitu BŠŠ. Na MČR 
mládeže 2012 bude Frýdek-Mís-
tek reprezentovat 23 hráčů!

Městská liga mládeže
14. 10. se uskutečnilo 3. kolo 

„Městské ligy mládeže“. Gratu-
lujeme vítězům jednotlivých lig: 
Extraliga – Daniel Židek, 1. liga – 
Dominik Musial, 2. liga – Zuzana 
Gřesová, 3. liga – Kristýna Laurin-
cová, 4. liga – Ondřej Nytra, 5. liga 
– Ondřej Soukup, 6. liga – Marek 
Miča, 7. liga – Jakub Gistinger.

21. 10. se uskutečnilo 4. kolo 
„Městské ligy mládeže“. Vítězo-
vé: Extraliga – Michael Kubík, 
1. liga – Dominik Horňák, 2. liga 
– Jakub Linha, 3. liga – Kristýna 
Laurincová, 4. liga – David Szot-
kowski, 5. liga – Marek Miča, 6. 
liga – Eliška Gereková.

Rapid šach v Polsku
V neděli 16. října se v polské 

Raciborzi uskutečnil mezinárodní 
šachový festival mládeže v rapid 
šachu VII Międzynarodowy Me-
moriał Szachowy im Wiesława 
Hanczarka. Beskydská šachová 
škola měla své zastoupení v 7 
hráčích, kteří hráli v kategoriích 
do 8 a 13 let. Nejvíce o sobě dal 
vědět Patrik Štěpán, který vyhrál 
kategorii do 13 let! Další medaili 
přidal Robert Demko, který skon-
čil na 2. místě v kategorii do 8 let.

Zlín tleskal Slezanu
Ve Zlíně se uskutečnil 64. 

ročník Běhu přes Valašské Ko-
táry. Vyrazila na něj i skupinka 
mladých běžců Slezanu Frý-
dek-Místek a vedla si skvěle. 
Přivezla 2 zlaté, 4 stříbrné a 1 
bronzovou medaili. Na přípravku 
ročník 2000/2001 čekal okruh na 
náměstí dlouhý 400 metrů a oba 
naši zástupci vybojovali stříbro. 
Mezi děvčaty Eliška Kopcová a 
mezi chlapci Tomáš Szymala. 
Pro mladší žákyně byl již připra-
ven okruh parkem dlouhý 1370 
metrů a naše děvčata nepustila 
na stupně vítězů nikoho. Zvítězi-
la suverénně Helena Benčová, 
před Kateřinou Krtkovou a Evou 

Pištekovou. Ve starších žáky-
ních na stejném okruhu zvítězila 
Veronika Siebeltová, před svou 
sestrou Kateřinou.

Stovka běžců na Štandlu
V pěkném lesním prostředí vr-

chu Štandl se uskutečnil 11. roč-
ník Štandl krosu. Závod připravil 
atletický oddíl TJ Slezan Frýdek-
-Místek a za velice chladného 
počasí a nepříjemné mlhy se 
přišla proběhnout téměř stovka 
vyznavačů běhu. Nejprve na kop-
covitém okruhu dlouhém 1250 m 
běhala mládež a nejlépe si v jed-
notlivých kategoriích vedli Denisa 
Pánková a Robin Dorotík u nej-
mladších dětí. Eliška Kopcová a 
Jan Kváš v přípravce, v mladším 

žactvu zvítězila Helena Benčo-
vá a Dominik Haltof, ve starším 
Veronika Siebeltová a Adam 
Gaura. V dorostu to byla Micha-
ela Danysová a Pavel Szymala. 
Mezi muži ovládl v pěti okruzích 
startovní pole Peter Mikulenka z 
pořádajícího oddílu za 22:29 min. 
před Vladanem Šindelkem 23:00 
min. z TiSu Vilhelm a dalším sle-
zanským borcem Pavlem Mich-
nou 23:45 min. Potěšila účast 
patnácti žen, na které čekaly dva 
okruhy a s těmi se nejlépe vypo-
řádala domácí žačka Veronika 
Siebeltová za 10:00 minuty, před 
vítkovickými závodnicemi Adélou 
Voráčkovou a Simonou Vrzalo-
vou, obě za 10:15 minut.

TROJBLOK HRÁČŮ ŠSK BESKYDY: (Zleva) Michal Stafinski, Voj-
ta Pečínka a Petr Pospíšil blokují útok soupeře.

O víkendu 5. a 6. listopadu 
bojovala basketbalová mládež 
BK Frýdek-Místek na všech 
frontách. V dalším kole doros-
tenecké ligy se v sobotu set-
kaly mladší dorostenky s no-
váčkem soutěže z Olomouce. 

Začátek děvčata nezachytila 
a soupeř po několika útocích 
s přesnou koncovkou po čtyřech 
minutách vedl 11:2. 

BK Frýdek-Místek – SK UP 
Olomouc 75:67 

Kristina Štupáková 17, Jana 
Folvarčná 16, Markéta Pekar-
číková 12, Kateřina Káňová 
8, Kateřina Pekarčíková 4 a 

Dominika Lukácsová 4. 
Nedělní utkání proti Sokolu Hra-

dec Králové B předvedlo družstvo 
dorostenek dva úplně rozdílné 

poločasy a dva úplně jiné výkony.
BK Frýdek-Místek – Sokol 
Hradec Králové B 49:75

Jana Folvarčná 16, Katka Káňo-
vá 6, Kristina Štupáková, Katka 
Pekarčíková 4, Dominika Lukác-
sová 4, Veronika Faranová 4 a 

Markéta Pekarčíková 2. 
Mladší žákyně absolvovaly další 
dvě těžká utkání v žákovské lize, 

tentokrát na hřištích soupeřů.
TJ Lokomotiva Krnov – BK 

Frýdek-Místek 38:78
Čapatá 25, Milotová 12, Ručko-

vá 8, Kučerová 7, Hyplová 7.

Výsledky basketbalových družstev
Nedělní utkání se neslo v úplně 

jiném duchu. 
BK Havířov – BK Frýdek-Mís-

tek 63:38
Kučerová 12, Hyplová 8, Ručko-
vá 5, Stachovcová 4, Kasanová 

4, Milotová 3, Čapatá 2. 
Mladší minižákyně odehrály dvě 

vítězná utkání proti Havířovu. 
BK Havířov – BK Frýdek-Mís-

tek 1. ZŠ 28:93 a 35:98
Body (za oba zápasy): Hudcová 

53, Kuchařová 38, Ručková 
37, Konvičná 28, Vojkovská 

17, Zubková 14, Stanjurová 2, 

Riedelová1, Bačová 1. 
Starší minižáci mají za sebou 

v pořadí již čtvrtý dvojzápas, ke 
kterému zajížděli do Nového 

Jičína. 
BC Nový Jičín – BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 60:12 a 76:16
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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 – nerozebrané: 

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

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 15.-16. 11. 
Park. u Kauflandu  22.- 24. 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
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
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. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebyt. prost. o celkové výměře 19,97 m2, II.NP (kancelář)
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebyt. prost. o celk. výměře 36,40 m2 II.NP (kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8, účelová 
budova provozní, objekt C 2, „Místecká kasárna“

nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9, účelová 
budova – objekt B 10, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, účelová 
budova – objekt 3b, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-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, Frýdek-
-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/

Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci),

dodatečný zápis dětí pro škol-
ní rok 2011/2012 do nové třídy 
Mateřské školy Frýdek-Místek, 
Svatopluka Čecha 170 proběh-
ne ve čtvrtek 1. prosince od 8:00 
do 15:30 hodin v budově Mateř-
ské školy Frýdek-Místek, Svato-
pluka Čecha 170 (za nákupním 
střediskem Ještěr). Dotčená 
mateřská škola je součástí Ma-
teřské školy Sněženka, Frýdek-
-Místek, Josefa Lady 1790.

Bližší informace
k dodatečnému zápisu

Přihlášku do mateřské školy 
včetně přílohy (vyjádření lékaře) 
si může zákonný zástupce dítěte 

Dodatečný zápis dětí do mateřské školy
vytisknout z webových stránek 
mateřské školy http://www.mssne-
zenka.cz/ (sekce přijímací řízení) 
nebo vyzvednout u Bc. Lenky 
Václavíkové, zástupkyně ředitelky, 
telefon 558 433 449, e-mail: sne-
zenkamssvc@seznam.cz.

U zápisu zákonný zástupce 
dítěte k přihlášce do mateřské 
školy doloží svůj platný průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí k předškol-
nímu vzdělávání stanoví ředitel-
ka mateřské školy. 

Vzhledem k probíhající rekon-
strukci nové třídy mateřské školy 
bude pravděpodobný nástup 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
1. února 2012.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje  
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace  na celoroční činnost nebo 

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2012

podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2012 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 
na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, tel. 558 609 214. 

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací – občan-
ských sdružení – pracujících 
pravidelně s dětmi a mláde-
ží a zdravotně postiženými 
sportovci. Organizace musí 
mít sídlo ve Frýdku-Místku a 
působit na území města. Do-

tace nebudou poskytovány 
podnikatelským subjektům a 
sportovním klubům zařaze-
ným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 30. prosince 2011. 
Žádosti  o dotace na jednot-
livé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2012. Na žá-
dosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na uvedené webo-
vých adrese.

Změna ve vydávání potvrze-
ní o bezdlužnosti v rámci „MHD 
ZDARMA“ od 1. 12. 2011:

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 12. 2011 vyřídit 
pouze v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků, 

Potvrzení bezdlužnosti u MHD zdarma
v době úředních hodin: 

pondělí a středa: 8:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 15:00

S sebou musíte mít občanský 
průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o veli-
kosti 3,5x4,5 cm.  Odbor správy 

obecního majetku

Srdečně
Vás zveme 

do příjemného
prostředí nekuřácké 

RESTAURACE
GOLF 

v Místku na Riviéře.
www.restauracegolf.wz.cz
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Statutární město Frýdek-Místek - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 5. zasedání 
dne 5. 9. 2011 usneslo vydat 
podle ustanovení § 6 odst. 4 
písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se podle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“) 
stanovují koeficienty pro výpočet 
daně z nemovitostí na území 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku, které tvoří katastrální území: 
Frýdek, Místek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Lysůvky, Chlebovice a Ska-
lice u Frýdku-Místku.

Čl. 2
Stavební pozemky

U stavebních pozemků se 
stanovuje koeficient, kterým se 
násobí základní sazba daně: 
a) pro k.ú. Panské Nové Dvory 

ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

Čl. 3
Stavby

1. U staveb uvedených v § 11 
odst. 1 písm. a) a f) zákona 
se stanovuje koeficient, kte-
rým se násobí základní sazba 
daně, případně sazba daně 
zvýšená podle § 11 odst. 2 
zákona:
a) pro k.ú. Panské Nové Dvo-

ry ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

2. Základní sazba daně u jednot-

livých druhů staveb podle § 11 
odst. 1 písm. b) až d) zákona, 
případně zvýšená podle § 11 
odst. 2 zákona a u samostat-
ných nebytových prostorů po-
dle § 11 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona se na celém území sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
násobí koeficientem 1,5.

Čl. 4
Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé pře-
de dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se vztahují ustanovení 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vy-
hláška č. 10/1992 o snížení sa-
zeb u daně z nemovitostí ze dne 
1. 12. 1992 a vyhláška č. 2/1994 
o zvýšení sazeb u daně z nemo-
vitostí ze dne 18. 1. 1994.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2012.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci na 
celoroční činnost nebo podporu 
konání jednotlivých akcí v roce 
2012 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 
558 609 214 nebo ze stojanu u 
informací v přízemí budovy Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydek-
mistek.cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-skolstvi-
-kultury-mladeze-a-telovychovy/).

Fond výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit je určen 
k podpoře volnočasových, zá-
jmových a výchovně vzděláva-

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit

statutárního města F-M na rok 2012
cích aktivit přednostně pro děti 
a mládež města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadate-
le se musí nacházet na katas-
trálním území města.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 30. prosince 2011. 
Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán 
zřetel. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno po-
dávat i v průběhu roku 2012.

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

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo rozpočtáře-analytika Magistrátu města Frýdku-Místku, 

finanční odbor, oddělení rozpočtu, Radniční 1148,
738 22 Frýdek-Místek

Druh práce: rozpočtář – analytik v 
oblasti daně z přidané hodnoty
Místo výkonu práce: město F-M
Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v sou-
ladu s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání ekono-
mického směru 
2. obecné předpoklady dle ustano-
vení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územně samospráv-
ných celků, ve znění pozdějších 
předpisů 
3. občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z Rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce 
4. časová flexibilita, komunikativ-
nost, kreativita, schopnost týmové 
práce
5. znalost problematiky územně 
samosprávných celků výhodou
6. znalost legislativy:
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o roz-
počtové skladbě, ve znění pozděj-
ších předpisů 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
7. uživatelská znalost práce s PC 
– Word, Excel, Power Point, elek-
tronická pošta

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit
mj. tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte v zalepené obálce 
s označením „Výběrové řízení – 
rozpočtář-analytik – neotvírat“ a s 
uvedením adresy podavatele do 
30. 11. 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Radovan Horák
vedoucí odboru vnitřních věcí
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o 
přesném datu a hodině výběrové-
ho řízení.
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V sobotu 3. prosince se od 
18 hodin v Nové scéně Vlast 
mohou příznivci cestování tě-
šit na Jiřího Kolbabu – cesto-
vatele, fotografa, nezávislého 
publicistu. Navštívil, často i 
opakovaně, více než 120 zemí 
na všech kontinentech. 

Jiří Kolbaba píše příspěvky do 
novin a časopisů, vydává knihy, 
organizuje fotovýstavy, cestovatel-
ské besedy a diashow. Je častým 
hostem v médiích, mnozí z vás ho 
znají například z Rádia Impuls, kde 
má svůj pravidelný pořad.

Ve Frýdku-Místku představí 
diashow „Fotograf na cestách 

Objevujte svět v diashow Jiřího Kolbaby
– splněný sen“, která je kolekcí 
mnoha snímků přírody, lidských 
tváří, zvířat a situací ze všech šes-
ti kontinentů planety. Jiří Kolbaba 
je navíc vynikající vypravěč zážit-
ků a souvislostí, který přirozeně 
motivuje a inspiruje diváky k jejich 
vlastním cestovatelským projek-
tům a fotografování. Část vyprá-
vění je věnována právě zásadám 
kompoziční tvorby a dalším tipům 
a radám pro vaše fotografování na 
cestách. Součástí promítání je pak 
i několik kvízů o zajímavé ceny.

Ačkoli již procestoval téměř 
celý svět, jeho krédem zůstává: 
„Mým snem je navštívit, poznat 

a pochopit další země, vzdálené 
kultury a přátelské domorodce.“

Kdo by neznal Karla, Egona 
a další postavy z představení 
legendárního pražského diva-
dla Sklep? Sestava divadelníků 
v čele s Milanem Šteindlerem 
a Davidem Vávrou představí 
své nejnovější scénky a skeče 
v představení Besídka 2011 ve 
čtvrtek 24. listopadu od 19.00 v 
Nové scéně Vlast.

Divadlo Sklep letos oslavilo 
už čtvrté desetiletí existence. 
Snad nejvíce divadlo proslulo 

Do města přijede Divadlo Sklep
svými tradičními Besídkami – 
pásmy scének, písní a tanců, 
plných svérázného a trochu 
kontroverzního humoru. Ani ta 
letošní Besídka nebude jiná, než 
její předchůdkyně – očekávat lze 
jedině neočekávané! 

Představení není součástí 
žádné z předplatitelských sku-
pin. Vstupné je 400 Kč a před-
prodej vstupenek probíhá v 
Nové scéně Vlast. Více informa-
cí najdete na www.kulturafm.cz.

Další ze série pozoruhod-
ných přenosů z Metropolitní 
opery v New Yorku se usku-
teční v neděli 27. listopadu 
od 18:00 v Nové scéně Vlast. 
Tentokrát bude na programu 
opera Bohéma G. Pucciniho 
– operní klasika, které dojí-
má diváky všech význačných 
operních domů napříč gene-
racemi v legendární inscenaci 
Franca Zeffirelliho. 

Hvězdné je i obsazení ústřední 
pěvecké dvojice: v nadčasovém 
příběhu lásky chudého básníka 
Rudolfa a mladičké švadlenky 
Mimy se objeví famózní sopra-
nistka Angela Gheorghiu a vyni-
kající tenorista Ramón Vargas. 
Vstupné je 300 Kč a předprodej 
probíhá v Nové scéně Vlast.

Událostí, kterou by příznivci 
klasické hudby rovněž rozhodně 

Klasická hudba žije!
neměli vynechat, je další ze série 
Zámeckých koncertů v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku. Manželé 
Jan a Liselotte Rokytovi zde před-
staví program nazvaný „Panova 
flétna a cimbál v proměnách sta-
letí“. Jak název napovídá, nástro-
jové obsazení bude pro klasickou 
hudbu poněkud nezvyklé. 

Panova flétna a cimbál patří 
svým původem k velmi starým 
nástrojům a procházely hudeb-
ními dějinami spíše jako nástroje 
lidové a nestandardní. Opravdo-
vý rozmach znamenala pro oba 
nástroje až druhá polovina 19. 
století, kdy světoví skladatelé 
objevili široké barevné spektrum 
obou nástrojů.

Koncert se koná ve čtvrtek 
1. prosince od 19:00. Vstupné 
je 150 Kč, respektive 80 Kč pro 
důchodce a studenty.

Díky spolupráci KulturyFM 
se společností Sportplex, která 
provozuje aquapark na Olešné, 
se mohou od listopadu ná-
vštěvníci nedělních dětských 
divadélek v Nové scéně Vlast 
setkat se zajímavou novinkou. 

Pokud přijdou na vybraná před-
stavení včas, mohou si odnést 
nejen hezký divadelní zážitek, 
ale také vstupenku do aquapar-
ku Olešná zdarma! V aquaparku 
zase, pokud budete mít štěstí, mů-

Z divadla do aquaparku a zpět
žete zdarma obdržet vstupenky na 
některé z dětských divadélek. 

A jaké divadélka nás čeka-
jí tentokrát? O krejčím Jírovi a 
kouzelné jehle se děti dozvědí 
20. listopadu, 27. listopadu zase 
zjistíme, jak se krotí princezna, a 
první prosincovou neděli přiletí do 
Vlasti loutkoví Broučci ze známé 
dětské knížky Jana Karafiáta.

Dětská divadélka jsou vždy 
v neděli od 15.00 v Nové scéně 
Vlast. Vstupné je 60 Kč. 

Městská knihovna vyhlašuje 
další ročník literární soutěže.

Přihlásit se mohou všichni
autoři od 14 let.

I. kategorie: Próza (max. 3 
str. A4), podkategorie: 14-18, 

18-30, 30 a více let
II. kategorie: Poezie (3 

básně), podkategorie: 14-18, 
18-30, 30 a více let

Práce budou hodnoceny odbor-
nou porotou, vyhlášení výsledků 
proběhne na slavnostním večeru 
začátkem roku 2012. Prosíme, 
pište na počítači, psacím stroji, pří-
padně ručně hůlkovým písmem, 
vždy v 5 kopiích. Nezapomeňte 
uvést své jméno, věk a bydliště. 

Můj svět - 19. ročník literární soutěže
Své příspěvky doručte osobně 
nebo poštou do 17. 12. 2011 na 
adresu: Městská knihovna, Jirás-
kova 506, 738 01 Frýdek-Místek
„Pro spisovatele existuje jen je-
diná záchrana: Psát.“
Raymond Chandler

Od 17. do 20. listopadu do 
Frýdku-Místku opět po roce 
připutuje Mezinárodní festi-
val outdoorových filmů. Jde 
o největší soutěžní putovní 
filmový festival outdoorových 
sportovních, dobrodružných, 
adrenalinových a cestopis-
ných filmů ve svém žánru 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 

budou v Nové scéně Vlast pro-
mítat tematické bloky filmů. V 
rámci festivalu také proběhne 
beseda s mořeplavcem Richar-
dem Konkolskim, který je záro-
veň čestným hostem festivalu. 
Richard Konkolski je živoucí le-
genda českého mořeplavectví 
– první Evropan, který sólově 
obeplul svět v obou směrech, 
zasloužilý mistr sportu, Spor-
tovec roku 1978, čtyřnásobný 

držitel titulu Jachtař roku a 
držitel řady dalších ocenění. V 
programu festivalu je i film Sám 
proti oceánu, který byl o něm 
natočen. Beseda proběhne ve 
čtvrtek od 19.00 po slavnost-
ním zahájení festivalu. 

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

Americký písničkář Jimmy 
Bozeman má za sebou téměř 
třicetiletou hudební kariéru. 
Na cestě za hudbou procesto-
val spoustu míst – z Louisia-
ny do Texasu a přes Mexiko 

Fotosoutěže se mohou zú-
častnit fotografové z Frýdku-
-Místku a okolí, jejichž věk v roce 
2011 nepřesáhne 25 let. Foto-
grafie mohou být černobílé nebo 
barevné formátu minimálně 13 x 
18 cm libovolného tématu. Foto-
grafie musí být na zadní straně 
označeny názvem fotografie, 
dále jménem autora, jeho adre-

Fotoklub Art Collegium vyhlašuje
14. ročník fotosoutěže pro mladé autory

sou a rokem narození. Do každé 
zásilky je nutno vložit seznam 
zaslaných fotografií.
Vyhodnocení fotografií provede 
odborná porota sestavená pořa-
datelem.  Nejlepší autoři získají 
hodnotné ceny.
Uzávěrka soutěže: 19. 12. 2011
Vernisáž: 17. 1. 2012 v budově 
Obchodní akademie Frýdek-

-Místek (na ul. Palackého)
Vrácení fotografií: do 29. 6. 2012

Fotografie do soutěže
zasílejte na adresu:

Fotoklub Art Collegium
Obchodní akademie

Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek

Soutěž probíhá za podpory
Statutárního města Frýdek-Místek

Americký písničkář představí 
nové album v městské knihovně

až do Prahy, kde se v r. 1991 
usadil. S kapelami The Lazy 
Pigs a Band of Jakeys nato-
čil sedm alb, na kterých hraje 
svůj nefalšovaný americký 
folk-hillbilly, western-swing a 

country blues. 
V říjnu tohoto 

roku nahrál v 
pořadí již osmé 
album převážně 
autorských skla-
deb s názvem 
OLD, NEW 
AND IN BE-
TWEEN, které 
spolu se skupi-
nou The Lazy 
Pigs představí 
v rámci podzim-

ního turné i místeckému publiku.
Doprovodnou skupinu tvoří 

muzikanti, kteří za sebou mají 
spolupráci s interprety mnoha 
zvučných jmen, jako jsou Ro-
bert Křesťan a Druhá Tráva, 
Ramblin Rex, Věra Martinová, 
Pavel Bobek, Mike Marshall, 
Cop a další a představují špičku 
tohoto žánru u nás.

Jimmy Bozeman / kytara, 
zpěv - Pepa Malina / housle, 
whistles, zpěv - Svatka Štěpán-
ková / kontrabas, zpěv - Tomáš 
Vokurka / snare drum - Zdeněk 
Jahoda / mandolína.
pátek 25. listopadu ve 20.00

Modrý salonek místecké 
městské knihovny 
Hlavní 111, Místek
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Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

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

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům FrýdekMěstská knihovna F-M
Ústředí Jiráskova 506, Frýdek

23. 11.: 8 -10 h.
Minivýuky základů práce

na PC a internetu 
Nutno předem objednat, tel. 

558 113 410. Vyhlášení 19. roční-
ku literární soutěže „Můj svět“
Pobočka Hlavní 111, Místek

16. 11. 8.30-10.00 h. Minivýuky 
základů práce na PC a internetu

Nutno předem objednat, tel. 
558 644 353

22. 11. 17.00 h. Metoda Ruš – 
Změň svůj život, nikdo jiný to za 

tebe neudělá – přednáška
Do 30. 11. Paralelní světy – foto-
grafie Michala Popielucha – výsta-
va (ve spolupráci s fotoklubem Art 

Collegiem Frýdek-Místek)

čtvrtek 24. 11. Shromáždění dele-
gátů SBD ve Frýdku-Místku

Připravujeme:
sobota 10. 12. od 15 hodin
ROCKOVÉ VÁNOCE 2011

DOGA, KERN, MILOŠ DODO 
DOLEŽAL aj.

Více informací na: www.mar-tom.cz

„V pátek 25. listopadu se 
ve Stounu po roce na svém 
turné, čítajícím 16 koncertů 
po celém Česku a promujícím 
nové album, zastaví Suppor-
ti,“ uvádí nastávající koncert 
známé kapely Kamil Rudolf, 
šéf a dramaturg frýdecko-mís-
teckého klubu Stoun.

Druh práce: vedoucí majetkopráv-
ního oddělení
Místo výkonu práce: město F-M
Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů) 
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
vysokoškolské vzdělání
obecné předpoklady dle ustano-
vení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územně samospráv-
ných celků, u uchazečů naroze-
ných do 1. 12. 1971 předložení 
lustračního osvědčení podle zá-
kona č. 451/1991 Sb., lustrační 
zákon. (Pokud uchazeč nebude 
mít k dispozici lustrační osvědčení 
v termínu do 30. 11. 2011, postačí 
k tomuto datu předložit písemnou 
žádost o poskytnutí tohoto doku-
mentu. Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při samot-
ném výběrovém řízení, příp. při 
podpisu pracovní smlouvy).
občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z Rejstříku trestů ne star-
ším než 3 měsíce 
znalost: 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů 
zákonů vztahujících se k výkonu 
vlastnických práv a povinností 
města:
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů
- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu 
a pronájmu nebytových prostor, ve 

Support Lesbiens s novým albem ve Stounu 
Support Lesbiens vyvinuli 

Homobota a po třech letech při-
cházejí s novým albem stejného 
jména! Homobot, jak skupina 
svoji osmou studiovou nahráv-
ku pojmenovala, vyšlo 26. září 
a pravděpodobně překvapí ne-
jednoho skalního fanouška. Po 
singlu Bombs and Lies a stejno-

jmenném výpravném videoklipu, 
ve kterém tato jinak „nepolitic-
ká“ kapela rezolutně odsoudila 
válku v Libyi, natočili Supporti 
téměř crossoverové album, kde 
si pop podává ruku s rockem, 
punkem i taneční muzikou. 

„Od chvíle, kdy jsme si za-
čali pohrávat s prvními nápady, 
jsme se na tomto albu chtěli 
hudebně i zvukově posunout 
dál. I díky Ecsonu Waldesovi, 
který desku kooprodukoval a 
je zodpovědný za její zvukovou 
podobu, se nám to snad poda-
řilo,“ hodnotí novinku kytarista 
Hynek Toman. Žánrovou pest-
rostí a hutným zvukem však vý-
čet novinek u Support Lesbiens 
nekončí. Nově skupina začala 
spolupracovat také s prvotříd-
ním fotografem Petrem Kureč-
kou, který kapele vytvořil zcela 
novou vizuální identitu.

„Dějiny skupiny sahají do 
roku 1992, od té doby prošla 
značným vývojem a zazname-

nala řadu úspěchů – například 
v březnu 2003 získává ocenění 
Anděl od České hudební akade-
mie za nejlepší album roku 2002 
a kapelu roku,“ přibližuje historii 
Support Lesbiens dramaturg 
Rudolf. „Skupina vystoupí v ak-
tuální sestavě: Kryštof Michal 
– zpěv, Hynek Toman – kytara, 

René Rypar – kytara, Jan Dali-
ba – baskytara, Zbyněk Raušer 
– bicí,“ uzavírá Rudolf.

Vstupenky na Support Lesbi-
ens budou k dostání v předpro-
deji za 230 Kč v Beskydském in-
formačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí 
Svobody v Místku.

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí-
ho majetkoprávního oddělení odboru správy 
obecního majetku Magistrátu města Frýdku-

-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
IČ: 00296643

znění pozdějších předpisů
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů
uživatelská znalost práce s PC – 
Word, Excel, elektronická pošta, 
práce s internetem
řidičský průkaz skupiny B
praxe ve veřejné správě a právní 
vzdělání výhodou

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

tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – vedoucí 
majetkoprávního oddělení neotví-
rat“ a s uvedením adresy podavate-
le do 30. 11. 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru správy obecního 
majetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o 
přesném datu a hodině výběrové-
ho řízení.
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYDHlavní 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

KLUB MAMINEK BROUČCI

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

rodiče 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 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 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:
Ne 27. listopadu v 18.00
G. Puccini: Bohéma

Operní klasika, které dojímá diváky všech 
význačných operních domů napříč generace-
mi v legendární inscenaci Franca Zeffirelliho 

s hvězdným pěveckým obsazením ústřední 
dvojice – famózní sopranistka Angela Gheor-
ghiu a vynikající tenorista Ramón Vargas v 

nadčasovém příběhu lásky chudého básníka 
Rudolfa a mladičké švadlenky Mimy. Zá-
znam z Metropolitní opery, české titulky.

Délka představení 187 min., dvě přestávky.
Vstupné 300 Kč.

KINO
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
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
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
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
Toto představení se

z TECHNICKÝCH DŮVODŮ RUŠÍ!!
Sobota 26. listopadu v 15 hodin

Princezny a loupežníci
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:
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 24. listopadu v 16,30 h. – Zelený dům

PODHORSKÁ JEDNOTA RADHOŠŤ

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

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

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. 
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 

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

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

KLUB NEZBEDA

15. 11. 7x7 otázek
16. 11. Diskusní téma: Svoboda a demokracie

22. 11. Nezbednické pečení/dobroty
Každý pátek chodíme do tělocvičny.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ 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

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.

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 
BATTLE 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

17. 11. (čt) od 20h Jam Session
POZOR!!! 19. 11. (so) od 20h
LOS PEDROS – ZRUŠENO

24. 11. (čt) od 19h Folk &. Country
Jam Session

Pravidelné hudební setkání příznivců a 
interpretů „čundrácké“ muziky. Přijďte si 
zazpívat, zahrát či poslechnout písničky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. Večír-
ky se budou konat jednou za měsíc, vždy 
ve čtvrtek 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.

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:

Miroslava Janoušková - OBRAZY

Ivana Pavlišová - V sedmém nebi
Výstava potrvá do soboty 3. prosince.

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 

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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.

19. 11. SMART GAMES
Program: Turnaj v deskových hrách „Safari“ 
a „Na ledové kře“
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.
26. 11. VYRÁBÍME ADVENTNÍ VĚNCE
Program: Navštivte naši kreativní dílnu a vy-
robte si jeden ze symbolů blížících se Vánoc. 
Materiál k výrobě bude připraven na místě. 
První adventní svíčka se zapaluje již v neděli 
27. listopadu.
Věk: od 10 do 99 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 14:00-16:00, 16:00-18:00 
hodin (V jednom termínu se může akce zú-
častnit omezený počet zájemců. Vyberte si 
čas a dejte nám vědět.)
Cena: 180 Kč/1 věnec
Přihlášky a Informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 23. 11. 2011.

ŠACHY
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

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
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
25. 11. – 9:00

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

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

Tel.: 723 021 622

ALEŠ HUDEČEK KŘEHKÁ INVAZE
Výstava potrvá do 2. prosince

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

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

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek

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.
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Pro inzerci
volejte

603 249 743

www.cistenikobercumilata.estranky.czwww.cistenikobercumilata.estranky.czwww.cistenikobercumilata.estranky.cz

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380

kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí

(školné 12 000,-Kč ročně) nabízí možnost studia ve 

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ

na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
1. prosince 2011, 11. 00 – 16. 00 hod.
19. ledna 2011, 11. 00 – 16. 00 hod.


